ترجمه رجوم الشياطني
در دفع شكوك و شبهات

از تصنیفات
عامل ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم حاج محمد کریم خان کرمانی
(اعلی الله مقامه)

فهرست ترجمه كتاب مبارك رجوم الشياطين
 ٥مقدمه مترجم (اع) ٢در علت تصنيف كتاب و مجملي از مطالب آن
 ٦اشراق اول  -در دفع شياطين از آسمانهاي عقايد مؤمنين و اين اشراق بر
آسمانهائي چند تابنده است :
 ٧آسمان اول  -در شناختن خداي سبحانه و در آن نجومي است :
 ٧نجم  -در اينكه همه مواليد عالم حادثند و از عناصر فراهم شدهاند
 ٧نجم  -در اينكه عناصر استحاله بيكديگر شده و صورت خامسه مييابند
و كون آنها مبدل بفساد ميشود
 ٨نجم  -در اينكه آسمانها و كواكب جسمند نهايت از سفليات لطيفترند
 ٩نجم  -در اينكه نفوس همه مواليد بر حسب اختالف اجسامشان مختلف
است
 ١١نجم  -در اثبات وجود مؤلفي براي مواليد عالم
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 ١١نجم  -در اينكه خود عناصر قادر بر تغيير خود نيستند پس المحاله مكون
و مفسدي دارند
 ١٢نجم  -در اينكه محرك هر چيزي غير خود اوست و فاعل غير از قابل
است
 ١٣نجم  -در اينكه مؤلف غير از ماده شيء است و فعليات از ماده بيرون
ميآيد
 ١٤نجم  -در اينكه عجز نفوس مكونات بر تغيير حاالت خودشان دليل
اينست كه مدبر آنها غير آنهاست
 ١٥نجم  -در اثبات وجود مؤلف بينيازي كه از وراء همه آالت موجد كل
و صانع كل است
 ١٧نجم  -در اثبات قديم بودن آن موجد اعظم كه رب االرباب است
 ١٧نجم  -در اثبات احديت او و اينكه هر حادثي مركب از دو جزء است
 ١٩نجم  -در اينكه مركب من بسيطين در تعبير نيز حادث است
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صفحه ١٣-
 ١٩نجم  -در بيان ساير صفات كماليه پروردگار
 ٢٠آسمان دوم  -در عدل خداي سبحانه و در اين آسمان نجومي است :
 ٢٠نجم  -در اينكه ظلم ناشي از حاجت و ترس است و خداوند مهربان از
آنها منزه است
 ٢١نجم  -در اينكه حدوث باليا از براي مصالحي است كه خداوند رؤف
غني حكيم ميداند و خلق نميدانند
 ٢٢نجم  -در اينكه آنچه خداوند جاري ميفرمايد با اسباب است و فعل او
در بطن اسباب رنگ ميگيرد پس جبر نيست و تفويض هم نيست
 ٢٣نجم  -در دفع اين شبهه كه ميگويند قابليت را خدا ميدهد پس جبر است
 ٢٤نجم  -در اثبات بطالن جبر و تفويض اختصارا و اينكه اختيار بنده
متناسب با تكليف اوست
 ٢٤نجم  -در اينكه همه مراتب محفوظ بحفظ خداوند است و معذلك بنده
اختيار دارد و بخاطر همين از او سؤال ميشود
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 ٢٥آسمان سوم  -در نبوت و در آن نجومي است :
 ٢٦نجم  -در اينكه خداوند اخالل بچيزي از حكمت نفرموده و از جمله
اينكه براي خلق سائسي قرار داده است
 ٢٧نجم  -در اثبات حاجت خلق بوجود حاكم
 ٢٨نجم  -در دفع اين شبهه كه گفتهاند اگر وجود حاكم الزم است پس
چرا اآلن پيغمبري در ميانه نيست
 ٣٠نجم  -در دفع اين شبهه كه گفتهاند بعض مناطق زمين هست كه امر
پيغمبري بآنها نرسيده و اين با لزوم وجود پيغمبر منافات دارد
صفحه ١٢-
 ٣١نجم  -در اينكه نبوت هر پيغمبري بتصديق خداوند اثبات ميشود و بيان
دليل تقرير
 ٣٥نجم  -در اينكه در داليل متكلمين احتمال خالف ميرود اما در دليل
تقرير خداوند هيچ احتمال خالفي ممكن نيست
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 ٣٥نجم  -در اثبات نبوت خاصه رسول خدا محمد بن عبداهلل صلي اهلل عليه
و آله
 ٣٧نجم  -در اينكه از آيات ظاهره و معجزات باقيه پيغمبر (ص) سه آيت
است  :عترت و كتاب و شرع آن بزرگوار و بيان حجيت كتاب
 ٣٨نجم  -در بيان عجز مردم از آوردن مثل قرآن
 ٤١نجم  -در اينكه سنت و شرع آن بزرگوار از آيات و داليل حقيت ايشان
است
 ٤٣نجم  -در اينكه معنيي براي پيغمبر معقول نيست جز صاحب همين
صفات و ايشان بالشك صاحب چنين صفاتي بودهاند پس ما بتصديق خداوند
تصديق ايشان را ميكنيم
 ٤٥نجم  -در اينكه چون بنبوت حضرت محمد صلي اهلل عليه و آله و كتاب
پروردگار معرفت حاصل نمودي پس بقول پيغمبر (ص) ميگيري و اينكه
ايشان صاحب همه فضايل از جمله اول ما خلق اللهي هستند
 ٤٧نجم  -در اينكه چون تصديق پيغمبر (ص) را نموديم و ايشان هم مصدق
جميع انبياء سابق هستند پس ما بجميع انبيا و اوصيا ايمان داريم
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 ٤٧آسمان چهارم  -در امامت است و در آن نيز نجوم درخشندهايست :
 ٤٧نجم  -در اينكه بعد از پيغمبر (ص) وصي و جانشيني الزم است و خود
پيغمبر بايد او را نصب كند چون اين كار از ساير خلق برنميآيد
 ٤٩نجم  -در اينكه غاصبين خالفت منصوص و صاحب صفات وصايت
نبودند و امام بايد معصوم و مطهر و منصوص باشد
صفحه ١١-
 ٥١نجم  -در بيان ائمه بنص و معجز اوصياء پيغمبرند صلي اهلل عليه و آله و
خداوند هم ايشان را تصديق فرموده است
 ٥٢نجم  -در اينكه نصوص و معجزات بيشمار در مورد ائمه عليهم السالم
روايت شده و خداوند هم اين روايات را تصديق فرموده است
 ٥٤نجم  -در اينكه از قبور ائمه و قبور اوالد و منسوبين ايشان هم كرامات
و معجزاتي ظاهر ميشود كه نوع آنها قابل انكار نيست
 ٥٥نجم  -در اينكه ائمه (ع) غير از داشتن صفات امامت و عصمت و
طهارت نفس پيغمبر نيز هستند و جز پيغمبري در همه فضايل با او شريكند
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 ٥٦آسمان پنجم  -در راندن شياطيني كه در امر غيبت امام و ظهور و رجعت
تشكيك ميكنند و در آن نجومي است :
 ٥٧نجم  -در اثبات وجود امام (ع) و ظهور ايشان بعد از ايام غيبت
 ٦٠نجم  -در اثبات رجعت
 ٦٢نجم  -در علت اختالف اخبار رجعت
 ٦٢آسمان ششم  -در دفع شياطيني است كه در امر معاد و آخرت و بهشت
و دوزخ تشكيك مينمايند و در اين آسمان نيز نجومي است :
 ٦٣نجم  -در اينكه محكم كردن توحيد مقدمه اعتقاد بنبوت و امامت و آن
مقدمه اعتقاد بمعاد و رجعت است
 ٦٤نجم  -در اينكه جسماني بودن معاد و اجمال احوال قيامت ضروري دين
است
 ٦٥نجم  -در اينكه وجود بهشت و جهنم و ميزان و حساب و ساير احوال
قيامت بكتاب و سنت و اخبار متواتره ثابت است
صفحه ١٠-
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 ٦٥نجم  -در اينكه آنچه از اعتقادات كه محتاج دليل عقلي است معرفت
صانع و علم و قدرت و حكمت اوست و معرفت لزوم وجود پيغمبري و براي
ساير معارف دليل نقلي كفايت ميكند و باعث يقين هم ميشود و ارسال رسل
و انزال كتب سبب ظهور غايت خلق است و آن غايت بطور كمال در اين
دنيا ظاهر نميشود و لذا بايد عالم ديگري باشد تا مؤمنين و كفار بآنچه وعده
داده شدهاند برسند
 ٦٧نجم  -در دفع اين شبهه كه چطور ممكن است خداوند بيشتر اين خلق
را داخل آتش نمايد
 ٦٩نجم  -در دفع شبهه راجع بفشار قبر و سؤال ملكين و ساير احوال قبر
 ٧٠آسمان هفتم  -در دفع شياطيني كه در باب بزرگان شيعه در قلوب ضعفا
تشكيك ميكنند و در اين آسمان نيز نجومي است :
 ٧١نجم  -در اينكه غرض حكيم از ايجاد اين عالم وجود مؤمن كامل و
عارف است و هر مولودي كه در ترقي خود هيچ مانعي نداشت به منتهاي
مقصود ميرسد و در هر عصر بايد كامل بالغ عارفي باشد تا خلقت لغو نباشد
و قوام دنيا بايشان است و رسيدن بكمال ممكن است چون خداوند امر
بمعرفت و عبادت فرموده پس اين دو در وسع خلق هستند
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 ٧٤نجم  -در اينكه كاملين نزديكترين خلقند بخداوند سبحانه و بهمين
جهت واسطه فيض براي مادون خود هستند
 ٧٥نجم  -در اينكه انسان كامل جميع انواع فيوض را از مبدء ميگيرد و به
مادون ميدهد و كامليني كه در يك عصرند نور واحدند چنانكه ائمه نور
واحدند
 ٧٦نجم  -در اينكه شكر سابقين و اولياي نعم و توالي ايشان و برائت از
دشمنان ايشان واجب است و اين ممكن نيست مگر با معرفت و توالي ايشان
و برائت از دشمنان ايشان
 ٧٧نجم  -در اينكه اولياء سالم اهلل عليهم كليت دارند و با وجود تعدد
متحدند و از هر يكشان هر گونه فيضي صادر ميشود پس همه نعمات از
ايشان است
صفحه ٩-
 ٧٩نجم  -در دفع اين شبهه كه اگر اولياء هميشه ضمائر بندگان را نميدانند
پس چگونه مدد بمادون ميدهند و استمداد از ايشان چه نفعي دارد
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 ٨٣نجم  -در اينكه براي اولياء دو مرتبه است نقابت و نجابت و هر يك يا
كلي هستند يا جزئي و شرح آن مراتب
 ٨٥نجم  -در اينكه نجيب بالذات نقيب نميشود لكن كسي كه مستعد نقابت
است در ترقي خود مراتب پائينتر را هم سير ميكند و نايب بايد از جنس منوب
عنه باشد اال اينكه گاه آشكار است و گاهي پنهان و صاحب مرتبه ديگري
از او نيابت ميكند
 ٨٦نجم  -در اينكه در هر عصري ولي حي موجودي الزم است و سابق
فائت كافي نيست
 ٨٨نجم  -در اينكه شناساندن اوليا بر خداست و ايشان اسماء حجتند كه در
زمان غيبت پنهانند و تكليف مردم هم بقدر وسع آنهاست پس خداوند بيش
از آنچه بخلق شناسانده از ايشان سؤال نميفرمايد و هر كس در طلب معرفت
اوليا تكلف كند ظلم بخود كرده است
 ٩٠آسمان هشتم  -در دفع شياطيني كه در قلوب مؤمنين در امر اخوان
وسوسه ميكنند و در اين آسمان هم نجومي ثاقبه و درخشنده است :
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 ٩٠نجم  -در حكمت لزوم معاشرت با اخوان و مجملي در حقوق اقسام
ايشان
 ٩٢نجم  -در دفع وسوسه شيطان در كنارهجوئي از برادران و تحريص بر
معاشرت ايشان
 ٩٣نجم  -در اينكه هر كس برادر بيعيب طلب كند بي برادر ميماند پس
نبايد بديدن معصيت از برادر ترك معاشرت او كرد مگر در معاصي قوي
باشد
 ٩٤نجم  -در اينكه نبايد ميزان صالح و فساد اخالق خود شخص باشد بلكه
پيغمبر و امام و بزرگ ميزان هستند و تا برادر رو از ايشان برنگردانده نبايد از
او رو برگرداند
صفحه ٨-
 ٩٥آسمان نهم  -در بعض مطالب كليه و دفع شكوك وارده از وسوسه
شياطين و در اين آسمان نجومي است ثاقبه :
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 ٩٥نجم  -در اينكه تمام هم شياطين در اضالل مؤمنين است و بهمين جهت
وساوس مؤمنين از ساير خلق زيادتر است و بايد در دفع آنها همت كرد و از
خداوند استعانت جست
 ٩٦نجم  -در اينكه اسباب جنگ با شياطين مثل اسباب جنگ در ظاهر است
و همان احكام را دارد و فرار از مقابل آنها معصيت كبيره است مثل فرار از
جهاد و ذكر بعض اذكار و توسالت بجهت دفع شياطين
 ١٠١نجم  -در اينكه قلب يا متوجه به عليين است يا سجين و هر كس يك
توجه بيش ندارد پس خطرات سيئه در قلب كسي خطور نميكند مگر اينكه
خدا را فراموش كرده باشد و راه دفع آنها توبه و اعراض از آنها و توجه و
اعتصام به عليين است
 ١٠٥نجم  -در اينكه نفس انسانيه كونيه براي قبول خير و شر صالحيت
دارد و بهر جهت كه توجه كند آلت ايادي آن ميشود و انسان نبايد مذبذب
بين آندو باشد بلكه بايد بكل خود متوجه بعليين شود و فقط اطاعت اهل آن
را نمايد
 ١٠٨نجم  -در اينكه تصور و خيال هر چيز در نفس تأثير ميكند و معاشرت
صالحين در ظاهر و باطن بهترين راه براي ترقي انسان است
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 ١١١نجم  -در اينكه مالئكه و شياطين ارواحي ناقصهاند كه تنها بواسطه
اجساد مناسب خود در اجسام تأثير ميكنند پس اخالط فاسدهاي كه عارض
بدن ميشود مسكن شياطيني ميشود كه اخالق فاسدهاي را همراه دارند و راه
دفع آنها رجوع بطبيب حاذق و معالجه و رعايت اعتدال در بدن است
صفحه ٧-
 ١١٣نجم  -در اينكه همچنان كه در بدن به تسلط شياطين سوء مزاج
حاصل ميشود در نفس هم از جهت اكتسابات و اعمال سابقه فسادي پيدا
ميشود اگر چه كه بدن هم تصفيه شده باشد و اين جماعت محتاج باذكار
نفسانيه و توجهات روحانيهاند و راه عالج آن مراجعه به طبيب نفساني است
 ١١٦نجم  -در اينكه تغيير و تنوع در مستحبات و علوم و اعمال براي سالك
از راههاي دفع شياطين است
 ١١٧خاتمه  -در دفع بعضي وساوس كه براي طالب در بعض مسائل اصوليه
كه متعلق بفقه است حاصل ميشود و در اين خاتمه نيز نجومي است :
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 ١١٧نجم  -در دفع اين شبهه كه شيعه عامه را بجهت اختالف بين آنها قدح
ميكنند پس چرا احكام و اخبار خود آنها تا باين حد مختلف است و بيان
معني اختالف
 ١٢١نجم  -در دفع اين وسوسه كه با وجود حرمت عمل بمظنه و وجوب
عمل بعلم علت توقف يا مظنه فقها در بسياري از مسائل چيست و بيان
مشاعر سهگانه انسان يعني فؤاد و عقل و نفس و توضيح موارد علم و ظن و
رفع تناقضات
 ١٢٣نجم  -در اينكه آن عقلي كه مطابق شرع حكم ميكند عقل معصوم
است و عمل برأي و اجتهاد مطلقا جايز نيست و لكن شيطان جمعي را
باشتباه انداخته كه بعقل ناقص خود بدون نص يا بقياس و استحسان و اصول
موضوعه حكم كردهاند
 ١٢٥نجم  -در اينكه عمل شيعه بر اخذ از روات ثقات بود تا اينكه بعد از
وقوع غيبت آنها هم بمذهب عامه رفتند و باب اجتهاد را باز كردند و بيان
حق مسأله با استدالل باخبار
 ١٣٠اشراق دوم  -در دفع بعضي خطرات و وساوس عمليه است و اين اشراق
بر اراضي هفتگانه ميتابد :
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صفحه ٦-
 ١٣١زمين اول  -در ذكر شياطين ارض نفوس يا ارض ممات كه مقابل
آسمان حيوة است
 ١٣٣زمين دوم  -در ذكر شياطين ارض عادات ( كه مقابل آسمان فكر
است )
 ١٣٧زمين سوم  -در ذكر شياطين ارض طبع كه مقابل آسمان خيال است
 ١٤١زمين چهارم  -در ذكر شياطين ارض شهوت كه مقابل آسمان محبت
و معرفت است
 ١٤٢زمين پنجم  -در ذكر شياطين ارض غضب كه مقابل آسمان وهم است
 ١٤٥زمين ششم  -در ذكر شياطين ارض الحاد كه مقابل آسمان علم است
 ١٤٨زمين هفتم  -در ذكر شياطين ارض شقاوت كه مقابل آسمان عقل
است
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 ١٥٠ختام  -شرحي اجمالي از خلقت شياطين و چگونگي تأثير آنها در
انسان و راه نجات از آنها و امر بچهار كلمه بليغه كه گرفتن بآنها سبب نجات
است
صفحه ٥-
مقدمه مترجم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
كتاب مبارك رجوم الشياطين از تصنيفات موالنا االجل وحيد العصر و فريد
الدهر مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان اعلي اهلل مقامه كه در ماه
جمادياآلخرة سال هزار و دويست و شصت و هشت تصنيف شده و بعد در
تبريز طبع شده است از مهمترين و مفيدترين كتبي است كه عموم طبقات
ميتواند از آن كتاب مبارك استفاده نمايند و مطالعه آن براي همه عالقهمندان
ديانت اسالم حتم و فرض است و براي طبقه خاص يا اهل علم و فن
مخصوص نوشته نشده زيرا كه مشتمل است بر جميع مباني اسالم و اصول
عقايد اسالميه و طريقه عمل كردن بآنها با اشاره بادله اجماليه بديهيه بطوري
كه بر عالم و عامي فهميدن آن سهل و بيتكلف باشد و اشاره باعتراضات و
شبهات اهل شبهه و طرق وسوسه شياطين جنيه و انسيه و بيان انواع و اصناف
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شياطين و طبقات آنها و القاآتي كه ممكن است در هر مورد بنمايند و جواب
كافي از هر يك بطور خصوص و بيان طريقه كليه براي استخالص از شر
شياطين و نجات از شبهات و القائات آنها و اصالح خياالت فاسده كه عموما
مبتلي بآن هستند و برانداختن وسواسهائي كه در اثر تربيت فاسد مربيان سوء
در طول ايام گذشته خصوصا قرن اخير در اذهان عموم فرورفته و آنها را از
اسالم پنداشتهاند و بخيال خود ايراداتي بر آن اوهام بياصل دارند بطوري كه
بهتر و باالتر از آن تا كنون نوشته نشده و بعد از اين هم نوشته نخواهد شد و
براي هر مسلماني يا هر عاقلي كه ميخواهد در امر خود با بصيرت باشد و
مطالعه اوضاع عالم و شنيدن اختالفات و افكار و اوهام متشتته موجب
نگراني
صفحه ٤-
و حيرت او شده است مطالعه اين كتاب بطور تكرار الزم و واجب است
مخصوصا اين اوقات و در اين جزء از زمان كه اختالط و معاشرت زياد غير
مسلمين با مسلمين موجب ازدياد شبهات ايشان شده و خائنين اسالم و
دشمنان وطن هم موقع دست آورده از آزادي تامه كه نصيب عموم مسلمين
و ايرانيان شده است سوء استفاده نموده شبهات و منكراتي را كه پيش از اين
جرأت اظهار آنها را نداشتند و در سينهها پنهان ميكردند علنا اظهار ميكنند و
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عوام نادان را گمراه ميكنند و آنها را بر اظهار بيديني و القيدي متجري
مينمايند و دين و دنيا و آخرت آنها را فاسد ميكنند بلكه مليت و قوميت آنها
را ميخواهند از دستشان بگيرند و اگر نبود اميدواري بخداوند و صاحب
اسالم و حفظ و حمايت حضرت صاحباالمر عجل اهلل فرجه با وضعيتي كه
مشاهده ميشود عما قريب اسالم بكلي از ميان ميرفت و تار و پود آن از هم
گسيخته ميشد اما الحمد هلل اين محال است و خداوند عمل مفسدين را
اصالح نميكند و به پيغمبر ما صلي اهلل عليه و آله وعده داده است كه دين او
را بر همه اديان غالب فرمايد و در تمام زمين منتشر فرمايد بطوري كه غير
از آن ديني باقي نماند و ان اهلل اليخلف الميعاد و تا دنيا باقي است هميشه
خداوند براي حفظ دين رجالي را قرار داده كه حمايت دين و دفع شبهات
را بنمايند و قلوب مسلمين و ثغور اسالم را مراقب باشند و نگاهداري نمايند
همان طوري كه ناخدا سكان كشتي را نگاه ميدارد و اين جماعت در هيچ
حال غفلت از مأموريت خود نميكنند و اوضاع تجدد و انقالبات و تحوالت
گوناگون تأثيري در آنها ندارد و در عزم راسخ ايشان كوچكترين فتوري
دست نميدهد اال اينكه بر حسب مقتضيات و مصالح در هر موقع بدستوري
كه دارند بوظيفه مشروع خود قيام و اقدام دارند و متوجه بامور ديگر
نميشوند و بر حسب امر مبرم خداوند و اليلتفت منكم احد و امضوا حيث
تؤمرون بمأموريت خود
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صفحه ٣-
مشغولند رجال التلهيهم تجارة و ال بيع عن ذكر اهلل و اقام الصلوة و قسم
بخدا كه اگر نبود اطمينان و اتكاء بآنها و يقين بوجود ايشان ديگر براي
اسالم ذكري باقي نبود و اسم اسالم هم از ميان ميرفت زيرا كه پيغمبر ما
صلي اهلل عليه و آله كه در ميانه نيست و از خلفاء او ائمه اثنيعشر صلوات اهلل
عليهم فعال در ظاهر كسي نيست و امام ثانيعشر ما صلوات اهلل عليه كه حي
است فعال غيبت اختيار فرموده و فقط قرآن و كتاب آسماني ما در ميانه است
و هر چند معجزه باقيه پيغمبر است صلي اهلل عليه و آله كه تا قيامت باقي
خواهد بود اما نه آن طور معجزي است كه هر عامي بازاري وجه اعجاز آنرا
بفهمد و لكن معجز است براي اهل فهم آن كه بسيار معدود و محدودند و
بعد از قرآن سنت جامعه است كه مراد از آن اخبار و آثار باقيه از پيغمبر و اهل
بيت اوست كه در كتب اخبار ما مدون شده است و اين هر دو با وجود
اشتمال بر جميع علوم و احتياجات كافه مردم تا قيامت بتنهائي رفع احتياج
نميكند و اسالم را نگاه نميدارند و حافظ و مبين الزم دارند مخصوصا با
پيرايهها و برگ و سازها كه بر آنها بسته شده و معاني و تفسيراتي كه هر
كسي برأي خود بر آنها نموده و روح پيغمبر و ائمه اطهار سالم اهلل عليهم از
آنها بيزار است بلكه در علم خدا هم نيست همانطور كه در كتاب خودش
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فرموده اتنبئونه بما اليعلم في السموات و االرض بلكه بجائي رساندند اشباه
علماء اسالم كه كتاب و سنت پيغمبر خود را بكلي از سنديت انداختند و با
مراجعه بكتب اصول سلف كه در جميع مدارس متداول بود و تا اين اواخر
تدريس ميشد ميبيني فرياد ميكردند و درس ميدادند و منكر آن قواعد و اصول
اجتهاديه را تكفير ميكردند كه قرآن ظني الدالله است و يقين بمندرجات آن
حاصل نميشود و اخبار ائمه اطهار صلوات اهلل عليهم ظني الصدور و ظني
الدالله است يعني صدور آنها از ائمه ما قطعي نيست و بداللت آنها هم يقين
حاصل نميشود و مشتبه است و بنا بر اين معلوم نيست
صفحه ٢-
ادعاي چه علمي را داشتند و وقتي كه از كتاب خدا و سنت رسول صلي اهلل
عليه و آله كه موضوع علم جماعتي است كه تمام تعين آنها همين است علم
حاصل نشود و خود اقرار بآن دارند بلكه استدالل بر آن ميكنند پس چه
ميگفتند و بچه چيز دعوت ميكردند و چرا تقليد خود را در آنچه خود مدعي
بودند كه علم بآن حاصل نميشود واجب ميشمردند ادعاي جهالت و مظنه
در عقايد و احكام كه اينهمه استدالل و تدريس و تصنيف الزم ندارد و صرف
اقرار بآن كافي است و بعالوه از اثبات عدم علم كه اولويت در اموال و نفوس
مردم و لزوم اطاعت و تقليد مدعي آن الزم نميآيد باري غرض تذكري بود
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كه ملتفت باشند امتحان خداوند تا چه درجه است و برادران بيدار و هشيار
باشند و شيطان راه و رخنه ديگر براي گمراهي آنها دست نياورد و بدانند كه
كم شدن اين قبيل از مردم در اين دوره يا از ميان رفتن آنها يا تغيير صورت
و هيئت دادن آنها تأثيري در اساس اسالم ندارد زيرا كه خود اقرار بلكه اصرار
داشتند كه اطالع آنها از كتاب خدا و سنت رسول صلي اهلل عليه و آله بيش
از مظنه نيست و تمام اعتمادشان بر اصول موضوعه و ادله اجتهاديه خودشان
بود و خود را مبين علم كتاب و سنت نميدانستند ولي خداوند براي حفظ
عقايد اسالم و تعليم احكام آن و بيان كتاب سنت در هر دوره اشخاصي را
قرار داده كه عالمت آنها علم و عمل و تقواي آنهاست بشرحي كه در جاي
خود مذكور است و بهمين صفات شناخته ميشوند بلي از اول خلقت خداوند
براي حفظ اختيار مردم اينطور قرار داده بود كه جماعتي دروغگويان و انبياء
كاذب و علماء بي عمل هم در ميانه باشند و براي انجام مقاصد سوء خودشان
عنوان علمي و ديني را داشته باشند ما هم در اسالم جمعي را از اين قبيل
داشتيم كه مدتي باين عنوان امرار معاش كردند و بر حسب مقتضيات و تقدير
پروردگار گاه كم ميشوند و گاه زياد ميشوند ولي خداوند براي اتمام حجت
هميشه اسبابي قرار
صفحه ١-
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ميدهد و دين خود را محفوظ ميدارد و آزمايش هم هميشه هست و راستگو
و دروغگو هم هيچوقت بيكديگر مشتبه نميشوند و امر اسالم بحمد اهلل بر
آنها كه خواسته باشند هيچوقت پوشيده نميماند و وعده صريح خداست كه
الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و پيغمبر صلي اهلل عليه و آله فرمود االسالم
يعلو و اليعلي عليه بلي اشكال آنجاست كه مردم عقلشان بچشمشان است و
چشمشان هم بلباس اشخاص است و اصل اشتباه اينجاست و بايد بدانيد كه
مالك امر صفت اشخاص است كه آن لباس حقيقي است و آن صفت تقوي
و پرهيزگاري است و لباس التقوي ذلك خير لباس ظاهر بر حسب مقتضيات
همان طوري كه مشهود است ممكن است فرق بكند و حضرت صادق عليه
السالم فرمود بهترين لباس هر زماني لباس اهل آن زمان است باري همه اين
سخنان از باب الكالم يجر الكالم پيش آمد و منظورم از تحرير اين مقدمه
اينها نبود مطلب اين بود بجهاتي كه در اول ذكر شد الزم شده بود كتاب
مبارك رجومالشياطين در اين اوقات بيشتر مورد توجه واقع شود زيرا كه
بهمان علل معروضه و موجباتي كه اسباب زيادتي شبهات مردم شده است و
القائات شياطين براي گمراهي مردم بيشتر شده است بحكم مقابله جمعي هم
البته در صدد تحصيل راه نجات برآمدهاند و از پي دست آوردن وسيله و چراغ
روشني هستند كه در اين تاريكيهاي متراكم اسباب هدايت ايشان بشود و
چون كتاب مبارك بعربي نوشته شده بود و در اين دوره عموم مردم بلكه
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محصلين هم كمتر آشنا باين زبان هستند اين بود كه از طرف قرين الشرف
حضرت مستطاب آية اهلل في العالمين عماد الملة و الدين موالنا و استادنا
االجل آقاي حاج زينالعابدين خان ادام اهلل ايام افاضاته و روحي فداه
صفحه ٠
باين بنده شرمنده امر شد كه كتاب مبارك را بفارسي ترجمه نمايم و از
لحاظ مبارك ايشان بگذرانم تا در صورت تصحيح امر بنشر آن فرمايند و
خود ايشان بواسطه عوارض مزاجي و كسالتي كه در اين اوقات داشتند
معذور بودند از اين جهت بنده را مأمور بانجام اين خدمت فرمودند و اين
است ترجمه كتاب مبارك رجوم الشياطين كه بعد از ارائه بلحاظ مبارك
حضرت معظم له دامت بركاته تقديم خدمت آقايان مطالعه كنندگان ميشود
و باندازه فهم قاصر سعي كردم كه تمام نكات منظوره مصنف اعلي اهلل مقامه
كه از ظاهر كلمات ايشان بفهم ناقص بنده جاهل ميرسد در ترجمه ملحوظ
شود اميد است اين خدمت ناقابل مقبول افتد بحق محمد و آله .
ابوالقاسم بن زينالعابدين بن المصنف اعلي اهلل مقامه .
( با چاپ خطي مقابله شد )
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صفحه ١

ترجمه رجوم الشياطين
از تصنيفات عالم رباني و حكيم صمداني
مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني اعلي اهلل مقامه
ترجمه عالم رباني مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراهيمي كرماني (اع)
صفحه ٢
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ستايش مر خدائي راست كه پرورنده جهانيان است و درود او بر محمد و
خاندان او كه پاكيزگانند و گروه او كه اخالصكيشانند و لعنت خدا بر آنان
كه ايشان را دشمنانند ٠
و بعد چنين گويد بنده گنهكار كريم بن ابراهيم كه اين نامهاي است گرامي
و سخناني است بزرگ بلكه درهاي است بيمانند و گوهري است گرانبها ،
براي پرهيزكاران يادآوري است و براي مؤمنان بينائي بلكه اين راه نجات
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است و پيوستگي بجنات  ،ريسمان دستگيران و دستگير چنگزنندگان ،
چراغ رهروان است و رهنماي سرگشتگان  ،راه راستي است كه خالي از هر
گونه كجي است نوشتم آنرا براي راندن شياطين و برانداختن آنها از دلهاي
مؤمنين مطالعه آن در هر حال سزاوار و پسنديده است براي هر كس كه
بدرجه كمال نرسيده است و آن اين است كه انسان نمونه اين جهان است و
از هر چيزي چيزي در آن است پس همچنانكه در اين جهان آسمانها و زمينها
است و شياطين بعادت ديرين بآسمان باال ميرفتند و گوش فراميداشتند تا آن
زمان كه پيغمبر صلي اهلل عليه و آله تشريف آورد و عقل كل بود پس آسمانها
بنور او روشن شد و شياطين مخلوق از تاريكي بواسطه غلبه نور او از آسمانها
رانده شدند فمن يستمع اآلن يجد له شهابا رصدا و تصرف شياطين در زمين
باقي ماند تا هنگاميكه پيغمبر صلي اهلل عليه و آله رجعت فرمايد و ابليس و
گروه او را بكشد و قشونهاي او را از زمين براندازد همچنانكه در اول از
آسمانها برانداخت
صفحه ٣
پس آسمانها و زمينها از آاليش آنها پاك شود و زمين بنور پرورنده خودش
روشن گردد همچنانكه آسمانها روشن شد و باطن باطن اهلل نور السموات و
االرض ظاهر شود پس بهمين طور انسان كه نمونهاي از اين جهان است براي
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او آسمانها و زمينها است پس براي او عرشي است كه قلب او است و كرسي
است كه نفس او است و فلك شمسي است كه طبع او است و فلك زحلي
است كه عاقله او است و فلك مشتري است كه عالمه او است و فلك مريخي
است كه واهمه او است و فلك زهرهايست كه متخيله او است و فلك
عطاردي است كه متفكره او است و فلك قمري است كه حيوة او است و
زمين اولي است كه جسد او است و زمين دويمي است كه عادت او است و
زمين سيومي است كه طبيعت او است و زمين چهارمي است كه شهوت او
است و زمين پنجمي است كه غضب او است و زمين ششمي است كه الحاد
او است و زمين هفتمي است كه شقاوت او است و در اين زمينها شياطين
فسادكننده و گمراهكنندهاي است كه در اوايل بآسمانهاي وجود انسان باال
ميرفتند و هر يك نشيمنگاهي داشتند و از وحي و علوم مذكور در آسمانها
فراميگرفتند و با وساوس باطله و پوسيده خودشان ميآميختند و آن وحي را
بر مراد خودشان از صرافت خود برميگرداندند پس در دل انسان ميدميدند
همان طوري كه در روزگاران گذشته در دل كاهنان ميدميدند پس هنگامي
كه عقل كه بمنزله پيغمبر باطن است و وسيله بندگي خدا و سبب دست
آوردن بهشت است در بدن انسان برانگيخته شد و آسمانهاي وجود او بنور
عقل روشن شد شياطين بآن نور درخشان از آسمانها رانده ميشوند و باشراق
كواكب علميه و ستارگان معارف و يقين و علوم ميسوزند پس بعد از آن
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بآسمانهاي وجود او باال نميروند و لكن در زمين ميمانند و با وسوسه در
اعمال
صفحه ٤
انسان فساد ميكنند اما عقايد او درست و بنور عقل محفوظ است تا هنگام
رجعت عقل كه باطن آن ظاهر شود و آن عقل مرتفع و فؤاد است كه نور او
تمام آسمانها و زمينها را فراميگيرد پس جميع شياطين را در همه زمينهاي
وجود انسان بنور خود ميسوزاند و تأويل قول خداوند و اشرقت االرض بنور
ربها و قول او اهلل نور السموات و االرض ظاهر ميشود و انسان مثل نور خدا
ميشود اطعني فيما امرتك اجعلك مثلي  ،و هلل المثل االعلي في السموات و
االرض پس بدن انسان مانند چراغداني ميشود كه در آن چراغي است و آن
عقل او است كه آن چراغ در شيشه قلب انسان است مثل ستاره درخشان
روشني آن چراغ از شجره زيتون است كه معدن بركات است و عقل كل
است شرقي نيست غربي نيست بلكه فوق همه جهات است نزديك است آن
روغن خود بخود روشن شود و استقالل يابد ولو اينكه آتش مشيت اهلل مس
او را ننموده باشد ولي مس نموده و آن نوري است بر روي نوري يعني نور
شجره است كه روي نور چراغ است يا نور چراغ است كه بر نور شيشه
تابيده و از آنجا بر نور چراغدان افتاده هدايت ميكند خداوند بنور خود هر
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كس را كه خواسته باشد پس مصداق قول امام عليه السالم ميشود القي في
هويتها مثاله فاظهر عنها افعاله انداخت در وجود او مثال خود را پس بروز داد
از او كارهاي خود را و مثل قول خداوند ميشود كه براي مردم زده شده است
مختصر آنكه تا انسان صاحب اين مقام نگردد هميشه شياطين در دل و سينه
او هستند و در عقايد و اعمال او دائما وسوسه ميكنند پس چون دانستم اين
را خواستم كه آماده بكنم براي مؤمنين شهبي را براي دفع شياطين كه هر
وقت بآسمان وجود آنها باال روند براي استراق سمع و تلبيس و وسوسه دفع
نمايند
صفحه ٥
آنها را با يكي از آن ستارهاي درخشنده و شهب سوراخكننده تا اينكه
آسمانهاي عقايد و افكار و خياالت و اوهام و علوم و عاقله و نفوس و
عقولشان از آن وساوس و شكوك و شبهات محفوظ بماند و خواستم تهيه
نمايم براي ايشان معارف و حقايقي را بطور اختصار كه سبب شود براي
برگشتن عقل ايشان و ظهور باطن آن شايد خداوند باين جهت شياطين و
پيروان آنها را از اراضي وجود ايشان نفي فرمايد پس از خداوند خواستارم كه
مرا بر انجام اين رساله كامياب فرمايد بطوري كه عقلي باشد نوشتني كه به
نيروي آن عقول تكوينيه قوت يابد و در سينههاي مردم برانگيخته شود و در
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دلهاي ايشان رجعت نمايد پس شياطين را از آسمانها و زمينهاي ايشان
براندازد پس سزاوار است براي هر مؤمني كه بر نفس خود از خواطر و
وساوس ترسان است كه در هر روز يكمرتبه مطالعه اين كتاب نمايد مبادا
شياطين بر او راه يابند و اگر تهاون نمايد پس اقال در هر هفته يك مرتبه و
اگر سستي نمايد اقال در هر ماه يا كم يا بيش يك مرتبه و اگر تهاون نمود
پس در نزد تهاجم شياطين نعوذ باهلل مطالعه نمايد اين كتاب را و بگوش قلب
خود برساند تا ثابت و مستقر بماند باين جهت كه از حضرت ابيعبداهلل عليه
السالم روايت شده است كه قلب در ميان سينه و حنجره دائما مضطرب است
تا اينكه منعقد بر ايمان بشود پس همينكه بر ايمان عقد شد قرار ميگيرد و آن
قول خداي تعالي است و من يؤمن باهلل يهد قلبه و در روايت ديگري باين
معني است كه استدالل بقول خداوند فرموده فمن يرد اهلل ان يهديه تا آخر آيه
آنجا كه ميفرمايد كأنما يصعد في السماء بلكه سزاوار است مراجعه اين
كتاب هر وقت كه انسان در قلب خود سهو يا غفلتي بيابد زيرا كه روايت
شده است از آن حضرت عليه السالم كه گاهي از اوقات روز
صفحه ٦
و شب هست كه در دل انسان نه كفر است و نه ايمان مثل جامه كهنه و پس
از آن براوي فرمود كه آيا نمييابي اين را در نفس خودت پس فرمود اين وقت
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است كه خداوند هر چه را كه خواسته باشد از كفر يا ايمان در دل انسان
نكته و اثري ميگذارد انتهي  ،و اين باين جهت است كه معالجه غفلت بذكر
است و اين كتاب بخواست خدا بزرگترين اذكار است زيرا كه اين بينائي و
تذكر براي كساني است كه نفس خود را بممارست علوم رياضت دادهاند آيا
نشنيدهاي آنچه از حضرت ابيالحسن موسي عليه السالم روايت شده كه
خداوند قلوب مؤمنين را خلقت فرموده و ايمان را در آنها پيچيده و مبهم قرار
داده است پس هر گاه خواسته باشد بروياند و برانگيزاند آنچه را كه در آن
است ترشح ميكند بر آنها بحكمت و زراعت ميكند آنها را با علم و زارع آن
دلها و نگهبان آنها خداست كه پرورنده جهانيان است انتهي  ،و اميدوارم اين
كتاب ترشح حكمت و زرع علم از خداي سبحانه باشد در دلهاي مؤمنين
كه سبب انگيزش ايمان آنها باشد و زارع خدا است فرمود خداي سبحانه
افرأيتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون بلكه زارع او است فانك
التهدي من احببت و لكن اهلل يهدي من يشاء و اينك آغاز شروع در مقصود
است و توكل من بر خدا است و نام نهادم اين كتاب را برجوم الشياطين و
مرتب داشتم آن را بر دو اشراق :
اشراق اول در دفع شياطين است از آسمانهاي عقايد مؤمنين و اقامه براهين
نيره بر اصول دين بطوري كه شبهات شبههكنندگان و وساوس شياطين و
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شكوك شككنندگان در عقايد آنها راه نيابد زيرا كه اين براهين از
ضروريات اوليه است در نزد دانايان و بر من است كه داليل بديهيه ضروريه
براي هر مسئله بيان كنم اما قادر نيستم كه سينهها را گشاده نمايم و ايجاد
صفحه ٧
نور كنم و من لميجعل اهلل له نورا فما له من نور  ،انك التسمع من في القبور
ان انت اال نذير  ،قد ينكر العين ضوء الشمس من رمد ،
علي نحت القوافي من مواقعها

** * **

و ما علي اذا لميفهم

البقر
زيرا كه هدايت مخصوص خداست و ماكنا لنهتدي لوال ان هدانا اهلل و اين
اشراق بر آسمانهائي چند تابنده است :
آسمان اول
در شناختن خداي سبحانه است و در اين آسمان نجومي است :
نجم بدانكه از بديهيات است كه مواليدي كه متولد ميشوند در اين عالم
نبودهاند پس پيدا شدهاند و هيچ صاحب حس جاهل باين معني نيست پس
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جميع جماداتي كه از عناصر مركب شدهاند اعم از جمادات تامه يا غير تامه
و نباتات ساقهدار يا بي ساقه و حيوانات كامله مانند چهار پايان يا غير كامله
مانند حشرات و جميع اناسي مخلقه تمام شده يا غير مخلقه مانند سقط و
برزخهاي ميانه اينها جميعا حادثند كه نبودهاند و بعد بوجود آمدهاند هيچ
جاهلي در اين شك ندارد تا چه رسد بعالم و همه اين مواليد از عناصر اين
عالم فراهم شدهاند و قبل از پيدايش اين مواليد تعين خاصي در نفس عناصر
براي اينها نبود و بديهي است كه كون اين مواليد منتهي بفساد و عود آنها
باصول خودشان است همچنانكه بحس ظاهر مشاهده ميكني .
نجم اين عناصري كه مواليد از آنها مركب ميشود بعد از تركيب بر حال اول
و صرافت خود باقي نميمانند بلكه استحاله بيكديگر ميشوند و در ميانه آنها
تفاعل و انفعاالت واقع ميشود و صورت خامسه از اينها حاصل ميشود كه
آب نيست خاك نيست آتش نيست هوا نيست و اگر چه مركب از همه اينها
است مثل دخان ذهب مرجان خشب لحم عظم هيچيك نار خالص
صفحه ٨
و عبيط نيست هوا عبيط نيست ماء عبيط نيست تراب عبيط نيست بلكه
چيز ديگري است كه حادث است و حاصل از اينها است و هيچ عاقل يا
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جاهلي شك در اين ندارد پس نار استحاله ميشود و كون آن فاسد ميشود و
هوا و ماء و تراب استحاله ميشوند و كونشان فاسد ميشود و مجموع همه
اينها چيز ديگر ميشود بداهة پس از آن آن مولودي كه از اينها حاصل شده
است فاسد ميشود و باصول خود برميگردد و در خاك فاسد ميشود و استحاله
بخاك جديدي ميشود و ماء جديدي و هواي جديدي از اين حادث ميشود
زيرا كه رطوبات همين مولود است كه بخار ميشود و بخار آن استحاله بباران
ميشود يا استحاله بهوا ميشود و اين مشهود است و هيچ عاقل يا جاهلي منكر
نيست بعالوه مشهود است كه خاك آب سيال ميشود كه اول استحاله بملح
ميشود و ملح حل ميشود و آب رواني ميشود و اين آب يا هر آبي استحاله
ببخار ميشود و بخار استحاله بهوا ميشود و اين محسوس است و استحاله نار
را ذكر نكرديم زيرا كه باين درجه محسوس نيست و همچنين هوا برميگردد
و آب ميشود همچنانكه هواي جوف قرع مقطر ميشود و آب ميشود و آب
همين كه در اجزاء ترابي منعقد شد تراب ميشود و غليظ و منجمد ميشود
مانند سنگ مرمر و نمك و آنچه از آب در چاهها و نهرها ميبندد مثل سجيل
و مرواريد و امثال اينها پس استحاله بعض اين عناصر ببعض و فساد كون آنها
و تجدد آنها بعد از فساد امر محسوسي است كه با چشم ديده ميشود و محتاج
باستدالل زيادتري بعد از اين تنبيه نيست .
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نجم آسمانها نيز مانند اجسام سفليه براي آنها طولي است و عرضي و عمقي
و كميتي و كيفيتي و جهتي و رتبهاي و مكاني و زماني اال اينكه آنها در
جهت باال هستند و در صفات مذكوره از سفليات لطيفترند و اگر كسي
منكر وجود آسمانها است منكر وجود كواكب نيست زيرا كه
صفحه ٩
آنها مانند چراغهاي مشتعلي هستند كه جسمانيند نهايت اين است كه بزرگتر
و لطيفترند و فرق ديگر ندارند و مراد ما از جسم همين است و جسم غير از
اين چيزي نيست و مشهود است كه اين كواكب داراي حركات متضاده
هستند از مشرق بمغرب و از مغرب بمشرق و از پائين بباال و از باال بپائين و
انوار بعضي از آنها سلب ميشود و مجدد روشن ميشود و داراي رنگهاي
گوناگون و طبايع مختلفه متفرقه هستند از برودت و رطوبت و حرارت و
يبوست و گاهي جمع ميشوند و زماني متفرق ميشوند مثل ساير اجسام سفليه
مگر اينكه آنها لطيفتر و باالترند و هيچ صاحب چشمي شكي در اين باب
ندارد .
نجم نفوس اين اكوان جسمانيه مختلف است بر حسب اختالفشان و براي هر
نفسي خصوصيتي است و مشاكلت با جسد خودش دارد و بهمين سبب هر
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يك داراي اثر خاصي هستند كه آن اثر از ديگري صادر نميشود اما جمادات
هر يك داراي ارواح و نفوسي هستند جسداني كه با صناعت فلسفيه استخراج
ميشود و مشهود است كه روح و نفس هر يكي غير از ديگري است و حدود
هر يك غير از ديگري است و آن نفوس نيز مركب از عناصر جسمانيه است
مانند اجساد آنها و اما نباتات هم هر يك نفسي دارند مخصوص خودشان و
هر نفسي داراي اثر و خاصيتي است كه در غير آن نيست و اگر نفوس آنها
را مشاهده نميكني آثار آنها محسوس است و عيانا ميبيني كه اثر نفس فلفل
غير از اثر نفس بنفشه است و جاذبه و هاضمه و دافعه و ماسكه و ربا و نماي
هر يك از اين نفوس مختلف است و نفس نباتي از صافي و لطيف همين
عناصر است و در هر نباتي بر حسب اجزاء جسمانيه عنصريه او است و مركب
و مؤلف از صافي عناصر مخصوصه همان نبات است و اما نفوس حيوانيه از
صافي و لطيفه افالك است و هر يك اثر خاصي دارند غير از ديگري و افعال
و خصال هر يك غير از آن است كه در ديگري است چنانكه در اصناف
حيوانات مشاهده
صفحه ١٠
ميكني كه شجاعت شير در روباه نيست و مكر و حيله روباه در شير نيست
و همچنين باقي حيوانات پس نفوس حيوانيه در عالم خودشان تفاوت و امتياز
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دارند و همه آنها مركب از صوافي افالكند نهايت با تفاوتي پس بر بعضي از
آنها صافي فلك زحل غالب است و بر بعضي صافي فلك مشتري و هكذا و
بهمين جهت آثار و افعال هر يك با ديگري مختلف است و تركيب هر كدامي
بر حسب اجساد آنهاست و اما ارواح و نفوس اناسي اختالفشان از همه اينها
واضحتر است و اختالف صفات و اخالق و علوم و افهام و ساير مختصات
هر يك محسوس است و از اينجا است كه عاقل بصير ميفهمد كه نفوس همه
اين مواليد بر حسب اختالف اجسامشان مختلف است و ميفهمد كه جميع
آنها مركب و مؤلفند زيرا كه در هر جنسي افراد مشتركه ميبيند كه در جنس
اشتراك دارند و هر يك داراي حدود مميزه هستند كه بهمين جهة آثار متعدده
از آنها صادر ميشود و همچنين نفوس افالك بر حسب اختالف اجرام آنها
مختلف است و هر يك منشأ اثر خاص هستند كه از ديگري صادر نميشود
مثل اينكه از آفتاب اثر ماه بروز نميكند و هكذا ساير افالك و مشهود است
كه حركات آنها در سرعت و بطؤ مختلف است و جهت هر يك غير از
ديگري است پس نفوس همه اكوان مذكوره مختلف است همان طوري كه
اجسام ظاهره آنها مختلف است و هيچ فرقي در ميانه نيست مگر از حيث
لطافت و كثافت و صفا يا كدورت و جميع اين نفوس دائما در تغييرند بر
حسب تغيير اجسامشان و در هر آني صورت ديگري دارند و هيچيك از اين
نفوس قبل از تولد جسم دنيوي نبودهاند و بعد از تولد زماني حادث شدهاند
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و آنچه گفته ميشود كه نفوس مقدم بر اجسامند مراد از آن تقدم دهري است
نميبيني كه روح و نفس تو قبل از جسد تو نبودهاند و نفس تو هم قبل از جسد
تو هرگز نبوده و نفس ناميه تو در مقام كيلوس نبوده بلكه در مقام نطفه نبود
و
صفحه ١١
حيوة حيواني تو در مقام علقه و مضغه نبود و نفس ناطقه تو در بطن ام نبود
و تولد هر يك از اينها بعد از تولد محل جسماني آنهاست و همه اينها
محسوس است و ما هم در اين مقام در صدد استداللي نيستيم جز آنچه كه
مشاهده بر آن داللت كند پس بفهم و ملتفت خود باش .
نجم وقتي كه فهميدي كه اين مواليد حادثند و نبودهاند و پيدا شدهاند و
بزودي كون هر يك مبدل بفساد و باصول خود برميگردند پس ناچار براي
اينها مؤلفي است كه تركيب كرده اينها را و مفرقي است كه سبب تفريق
اينها شده و غرض اثبات مؤلفي است هر چه باشد واحد باشد يا متعدد قديم
باشد يا حادث جسماني باشد يا غير جسماني هر چه باشد مؤلفي هست و
شكي در اين نيست زيرا كه ثابت است كه اين مواليد نبودهاند و معقول
نيست در حيني كه نبودهاند مؤلف نفس خود باشند و در حين كون هم كه
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تأليف شدهاند و هر كس اين را از نفس خود مييابد كه مؤلف نفس خود
نيست چگونه ممكن است كه مؤلف خود باشد و حال اينكه بعد از كون
قادر بر تغيير نفس خود نيست و خود را مقهور ميبيند بر همان طوري كه
ساخته شده و اگر مييابي در خود كه بعض از خصال و عادات جسماني خود
را ميتواني تغيير بدهي اين بواسطه روح تو است كه از جسم باالتر رفته و او
تغيير جسم را داده اما نفس جسم قادر نيست كه خود را تغيير بدهد و ناچار
مغير هر چيزي غير خود آن چيز است هر چه باشد پس وجود مؤلفي براي
چيزها براي هر عاقل يا جاهل قابل ترديد نيست و چاره از اقرار بآن نيست
و ما در اين مقام در صدد بيان معرفت آن مؤلف نيستيم .
نجم وقتي كه دانستي كه عناصر هم تغيير ميكنند و استحاله بيكديگر ميشوند
و مجدد حادث ميشوند و باز فاسد ميشوند ناچاري از اقرار اينكه براي آنها
مكون و مفسدي است و ديگري است كه سبب تغيير و باستحاله آنها ميشود
و از آنچه هستند برميگرداند زيرا كه هيچيك از اين عناصر بنفسه قادر بر
صفحه ١٢
تكوين يا افساد نفس خود نيستند و مكون و مفسد هر يك غير از خود او
است هر چه باشد و اگر چه بعض آنها مكون و مفسد ديگري باشد يا اجسام
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عاليه مغير آنها باشد هر چه باشد مكون و مفسد غير از خود آنهاست و براي
عاقل يا جاهل شكي در اين نيست زيرا در حيني كه نبودهاند قادر بر تكوين
نفس خود نيستند و بعد از بودن هم كه هستند و در عين حال قادر بر تغييري
در نفس خود نيستند مگر اينكه ديگري آنها را تغيير بدهد و اين جمله هم
معلوم و مشهود است .
نجم وقتي كه دانستي كه كواكب و اجسام عاليه متحركند و حركت آنها
مشهود است پس بايد بفهمي كه براي آنها محركي است زيرا كه هيچ چيز
بنفسه حركت نميكند زيرا كه نفس شئ اگر مقتضي ديگري در او پيدا نشود
بر حال او هميشه باقي است و اگر چيزي در آن پيدا شود كه نبوده است پس
آن غير او است و از غير او است و از اين رو مشاهده ميكني كه اگر سنگي
در مكاني گذارده شود از جاي خود حركت نميكند مگر اينكه غيري او را
حركت بدهد و آنچه را كه از حركت نبات ميبيني نفس نباتيه و طبع او است
كه حركت ميدهد او را و طبع او غير اوست زيرا كه ميبيني كه در اول در
آن نبود و بعد پيدا شد و پس از آن مفارقت مينمايد و محرك حيوان روح
اوست و روح غير او است و اول در آن نبود و بعد پيدا شد و باز مفارقت
ميكند از آن و همچنين اجسام عاليه بنفسها حركتي ندارند و غير آنها محرك
آنها است كه طبع يا روح آنها باشد يا چيز ديگر و باين جهت متحرك و
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قابل حركت هستند مثل سنگ كه قابل حركت است از محرك خودش و هر
متحركي داراي اين حالت است و محرك هر چيزي غير خود او است و يا
محرك ظاهري است يا طبع او است يا صاحب اراده ديگري است خالصه
كه مقتضي حركت غير از نفس متحرك است و نفس متحرك غير از حركت
است و حركت صفتي است كه عارض متحرك شده است و متحرك متصف
بآن شده و قبول آن را نموده
صفحه ١٣
و فاعل غير از قابل است و اگر چنانچه شئ بنفسه فاعل حركت بود آنوقت
محرك غير بود نه متحرك في نفسه و آنچه در جميع متحركات مشهود است
خالف اين است و وجه ديگر اين است كه حركت فعليتي است كه در قوه
متحرك پنهان بود و در ماده او بود و بعد از آن از مقام قوه بمقام فعل آمد و
مقام قوه مقام عدم فعل است و حركت در ماده متحرك معدوم است و صالح
است براي بروز يا عدم آن و آن چيزي كه مقوي اين قوه است تا بعرصه
فعليت بيايد اگر نفس ماده بود ميبايستي اين حركت و انتقال در امكنه هميشه
بالفعل باشد زيرا كه ماده ماده است دائما و خود را گم نميكند در هر جا كه
يافت شود بلكه الزم ميآمد كه قوه فعليت محض باشد زيرا كه ماده در ماده
بودن خودش انتظاري ندارد و او او است پس وقتي كه ميبينيم كه حركت در
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اجسام متجدد است و خرده خرده از قوه بفعليت ميآيد دانستيم كه محرك
غير از ماده است و حركت از قوه بيرون ميآيد بر حسب اراده فاعل و قبول
منفعل پس ظاهر شد كه براي اجسام عاليه هم محرك ديگري است .
نجم وقتي كه مشاهده ميكنيم كه اجسام عاليه هم داراي كميت و كيفيت
و جهت و رتبه و مكان و وقت و وضع و ساير فروع اينها هستند و همان
طوري كه قابل حركتند قابل اين حدود هم هستند و در اين باب با اجسام
سفليه فرقي ندارند مگر در لطافت و نازكي و مشاهده ميكنيم كه آنها نيز
مركب از اجزائند زيرا كه هر جزء آنها غير ديگري است بداهة ولو اينكه ما
مبدأ تركيب و تأليف آنها را نديده باشيم و فهميديم كه صورت تركيبيه آنها
غير از اجزاء مفرده آنها است و اثر مركب و طبع آن غير از اثر اجزاء آن است
و غير از طبع اجزاء است و عموما در جسمانيت مشتركند و در خصوصيات
از يكديگر متمايزند و جسمانيتي كه در همه موجود است مقام صلوح همه
خصوصيات است
صفحه ١٤
و همه آنها در آن بالقوه بوده است و از قوه بفعليت آمده است و هر حصه از
جسم كل بصفتي از ديگري متمايز شده است پس از اين فهميديم كه براي
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جميع اينها مؤلف ديگري است كه اينها را از قوه بفعل آورده است همچنانكه
در مركبات سفليه مشاهده كردي بدون تفاوت و اين مؤلف غير از ماده شئ
است زيرا كه ماده فاقد نميشود نفس خودش را و اگر ماده مؤلف بود و او
اين قوي را بفعليت ميآورد ديگر قوه در آن نبود و همه قواي او هميشه بالفعل
بود بلكه نفس او فعليت محضه بود زيرا كه ماده در ماده بودن انتظاري ندارد
و او او است و مشهود اين است كه قوي در ماده است و فعليات بطور ترتب
بيرون ميآيد و بعضي مقدمند و بعضي مؤخر پس معلوم است كه مؤلف غير
از ماده است و فعليات از ماده بيرون ميآيد بر حسب اراده فاعل و قبول منفعل
و وجود مقتضي و فقد مانع .
نجم و چون فهميدي كه نفوس اين مكونات نيز مركب و مؤلف است و بعد
از آنكه نبودهاند پيدا شدهاند در حالي كه هستند دايم در تغييرند و بسياري از
آنها هم بعد از فساد اجسامشان فاسد ميشوند و ميبيني در نفس خودت كه
مالك نفع و ضرر و موت و حيوة و نشوري نيستي و پيشآمدها را نميتواني
از خود دفع كني و قادر نيستي كه چيزي را كه ياد داري فراموش نمائي يا
چيزي را كه فراموش كردي بياد بياوري يا در وقت غمناكي خوشوقت شوي
يا در حال خوشوقتي غمناك شوي و مالك خواب يا بيداري يا فهم يا بالدت
خود نيستي ميفهمي كه همه نفوس محدث است و ديگري اجزاء آنها را
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فراهم نموده و مدبر ديگر دارند غير از خودشان و اينكه هيچيك تكوين نفس
خود ننمودهاند در حالي كه نبودهاند و بعد از بودن هم قادر بر تغييري در
نفس خود نيستند زيرا كه هيچيك اقتضائي غير از ما هي عليه ندارند و فعلي
از آنها صادر نميشود مگر فعلي كه مشاكل با نفس خود آنها است پس چگونه
ميتوانند كه تغيير نفس خود را بدهند و از ما هي عليه برگردانند پس ناچار
مدبر ديگر دارند كه تغيير و تدبير اينها در دست او است و ايجاد و افناء اينها
بقدرت او است
صفحه ١٥
و خلق و رزق و احياء و اماته اينها از او است همچنانكه در نفس خود همه
اينها را بالضروره مشاهده ميكني واضحتر از آنچه در ديگران ميبيني پس چه
دليل واضحتر و محكمتر از اينكه ميبيني از صفات و حاالت خودت عاجز
هستي و كون و فساد خود تو در دست تو نيست ميفهمي كه همه اينها بر تو
وارد ميشود و صنع تو نيست پس هيچ نيست جز فعل فاعل و قبول قابل و
اگر در آنچه ذكر شد تدبر نمائي ميبيني حقيقتي را كه پوشيده نيست و آب
زاللي كه از هر كدورتي صافي است .
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نجم براي هر بينائي ظاهر شد كه جميع اجسام و نفوس آنها فقيرند و محتاج
بمؤلف و محدثند و عاقل چاره ندارد جز اينكه باين معني اقرار كند و ديانت
بورزد باين پس وقت آن رسيد كه از آن مؤلف جستجو نمائيم كه آن كيست
و چيست و چگونه و چند است پس ميگوئيم كه مؤلف و محدث گاهي بر
آلت كار اطالق ميشود و گاهي بر صاحب كار و صاحب آلت اطالق ميشود
چنانكه يكبار ميگوئي ريسمان را بريدم يك دفعه ميگوئي كارد ريسمان را
بريد و چوب را تراشيدم يا تيشه چوب را تراشيد كتاب را نوشتم يا قلم من
نوشت و اين هر دو اطالق عقال و عرفا صحيح است براي اينكه اصل فعل و
حركت از تو است اما ظهور آن در آلت است و از اين جهت است كه فعل
تو بر صفت آلت و بر حسب آن ظاهر ميشود پس فعلي كه ظاهر از آلت است
اگر از حيث ماده مالحظه بشود نسبت بصاحب آلت داده ميشود و اگر از
حيث صورت مالحظه شود بخود آلت نسبت داده ميشود پس اگر مراد از
مؤلف آلت است پس آن متعدد است بدون شبهه و اين متعددها اسباب ناميده
ميشوند و جميع حوادث اين عالم باسباب است پس موج دريا بسبب هوا
است كه آب را حركت ميدهد هوا را بخار حركت ميدهد بخار بتحريك
شعاع آفتاب حركت ميكند شعاع آفتاب را آفتاب حركت ميدهد آفتاب را
عرش حركت ميدهد
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صفحه ١٦
حركت عرش بسبب نفس خود او است و شبهه نيست كه اسباب و آالت
متعدد است و بعضي فوق بعضي قرار داده شدهاند و هر كس خواسته باشد
بقول مطلق اقامه برهان نمايد كه فعل از آالت و اسباب نيست و فاعل يكي
است تكلف كرده است و در صدد اثبات امري است كه غير ثابت است و
اگر مراد از مؤلف ذواآلله است پس آن امر مجهولي است كه بايد از آن
جستجو كرد و وقتي كه دانستي كه همه آالت و اسباب حادثند و متحرك
بحركت ديگري و مقترن بغير و متصف بصفتي و از اجزاء متعدده فراهم
شدهاند و ناچار براي آنها موجد و محركي است و ديگري آنها را مقترن
نموده و تأليف نموده پس ناچار از وراء اين آالت متعدده ذواآللهايست كه او
فاعل اين افعال است بدون اينكه مقترن بديگري شود يا متصف بصفتي يا
متحرك بحركت ديگري شود يا آنكه ديگري آنرا تأليف كرده باشد زيرا كه
اگر اينطور بود او هم آلتي بود مانند ساير آالت و البد ميبايستي فوق او
ذواآلله باشد و اگر در قلب تو خطور نمايد كه اين آالت بالنهايه و مسلسل
است پس دفع كن اين خاطره را باينكه هر قدر كه آلت بگمان تو بالنهايه
باشد آيا نه اين است كه جميع آنچه در خارج و در عرصه وجود است من
حيث المجموع همه فقيرند و همه محتاج بمؤلفند و غير مستغني هستند هر
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چه باشند پس ناچار فوق همه اينها بينيازي است كه همه قائم باو هستند و
همه بفضل او مستغني ميشوند و او است كه هر يك را از قوه بفعليت آورده
پس ظاهر شد براي هر صاحب نظري كه از وراء اين آالت ذواآللهايست كه
او موجد كل است و صانع و مؤلف كل است و اصل همه افعال از او است
و فعل او است كه در بطن
صفحه ١٧
قوابل آالت در هر آلتي رنگي ميگيرد و از هر آلتي فعلي بروز ميكند و صنعتي
ظاهر ميشود بر حسب هر آلتي .
نجم پس اآلن بايد جستجو بكنيم از موجد اعظم كه رب االرباب است و
محرك همه اين آالت كه آيا او قديم است يا حادث و ميگوئيم كه رب
االرباب ناچار بايد قديم باشد يعني غير حادث است و كسي او را احداث
ننموده و در كينونت خود از ماسواي خود بينياز است زيرا كه اگر محتاج
بغير بود پس در عرصه ساير آالت بود و در تصرف ديگري بود همچنانكه
در نجم سابق گفتيم پس هراينه رب ديگري فوق او بود كه او را در حوائج
خود بكار ميبرد پس ناچار رب االرباب بايد قديم باشد و در كينونت خود
محتاج بغيري نباشد زيرا كه خود او غايت و منتهاي چيزها است و محرك
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كل و موجد كل است و بينياز از همه چيز است و همه چيز محتاج باو است
.
نجم و چون دانستي كه رب االرباب ناچار بايد غني از ماسوي باشد ميگويم
پس ناچار بايد احدي باشد زيرا كه قديم آن چيزي است كه محتاج بغير
نباشد و هر مثنائي هر جزئي از آن غير ديگري است و مركب از دو جزء است
و آن مركبي كه حاصل از دو جزء است غير از دو جزء است ذاتا و صفة و
اثرا نميبيني كه اكسير مركب از اجزائي است و فعال است اما هر يك از
اجزاء آن تنها فعال نيست و اكسير خالد است و هر جزئي از آن خالد نيست
و شبهه نيست كه مركب غير از اجزاء است
صفحه ١٨
زيرا كه اجزاء آن استحاله شدهاند و كون آنها فاسد شده و منقلب بچيز ديگر
شده است و از اين باب است كه اكسير خالد و فعال شده و لطيفه او زايد بر
نفس خودش شده و اين است حال هر مركبي زيرا كه اگر شئ مركب از
اجزاء نباشد احدي خواهد بود و اگر اجزائي موجود باشد و در يكديگر تأثير
ننمايد و استحاله نشود پس تركيب حقيقي حاصل نميشود و اگر استحاله
بشوند پس كون اول آنها فاسد شده پس قائم بنفس خود نبودهاند زيرا كه اگر
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قائم بنفس بودند استحاله نميشدند و فساد در آنها پيدا نميشد پس وقتي كه
اجزاء فاسد شدند دانستيم كه همه آنها حادثند و متغير و قائم بنفس خود
نيستند پس مركب از آنها هم حادث است زيرا كه از اجزاء حادثه تركيب
شده و بعلت اينكه صورت تركيبي فعليتي است كه در اين اجزاء بالقوه بود
و بالفعل شد و خود اين فعليت سبب وجود خود نشده است زيرا كه معدوم
بود در اين اجزاء و خود اجزاء هم سبب خروج او نشدند زيرا كه آنها فاعل
در نفس خود نيستند و قادر بر تغيير نفس خود نميشوند زيرا كه نفس هر يك
از اجزاء اقتضاء غير ما هي عليه نميكند پس تغيير از اقتضاء خود نفس نيست
و اگر نفسي اقتضاء غير ما هي عليه نمايد ناچار او همان غير است و اين
محال است زيرا كه آن چيزي كه شئ بآن شئ است غير آن شئ نخواهد بود
پس اجزاء حادثند و مركب از اجزاء حادثه حادث است كه غيري آنها را تغيير
داده و از قوه بفعليت آورده است پس با اين برهان روشن شياطيني كه
تشكيك در قدم متعددات مينمايند ميسوزند و ثابت است كه هر مركبي
حادث است و جميع اين عالم مركب است پس جميع عالم حادث است و
محتاج بمحدثي است كه مركب نباشد و ميگوئيم كه متعددها البته مركبند
زيرا كه در نوع يكي هستند و در مشخصات جدا هستند المحاله پس هر يك
محتاج باجزاء خودشانند كه آن اجزاء
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صفحه ١٩
غير از مركب است پس كثرات همه حادثند و قديم احد است و اگر بگوئيم
واحد است مرادمان معني احد است نه اينكه مراد واحد شخصي باشد يا صنفي
يا نوعي يا جنسي زيرا كه همه اينها مركباتي هستند حادثه غير از واحد حق
كه او احدي و يگانه است .
نجم مركب من بسيطين در تعبير نيز حادث است زيرا كه او هم محتاج
باجزاء خودش است و اگر چه تقدم اجزاء آن هم بر او معقول نيست زيرا كه
بسيطند و تفرد هر جزئي و تميز آن از ديگري معقول نيست و قوه كه سابق
بر فعليت مركب باشد در دو جزء آن نيست زيرا كه الزم ميآيد كه در حال
قوه بودن مركب معدوم باشد در آنها و بعد از آن موجود شده باشد و فرض
ماقبل تركيب منافي بساطت آن دو است و جائي كه قوامي براي يكي از آنها
نيست مگر بديگري قوامي براي هيچيك نيست مگر بتركيب پس قوام اجزاء
بتركيب است و قوام تركيب باجزاء است پس اينجا قوه نيست و استعدادي
هم نيست فقط فعليت محضهايست منتهي اين است كه محتاج است و ذات
احد فعليت مستقلهايست بالنهايه و داراي اجزاء مركبه يا بسيطه نيست و
فرقي نيست بين ذات احد و مركب من بسيطين مگر اينكه او قديم است و
اين حادث است و براي قديم خلقي باالتر از آن نيست پس بفهم و باين نجوم
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دفع نما شياطين و وساوس را و هر وقت در قلب تو از اين قبيل مكروهي
وارد شود در اين كلمات مختصر روشن تدبر نما كه ان شاء اهلل وساوس از
تو زايل شود و شياطين از تو دور شوند .
نجم و چون حدوث اين عالم ثابت شد و وجود قديم احدي اثبات گرديد در
ساير صفات خداوندي اشكالي نخواهد بود پس اشكالي در حيوة او نيست
زيرا كه ميت قيوم بر خلق نميشود و ايجاد زندگان و زندگاني نمينمايد
همچنين در علم او شكي نيست زيرا كه نادان
صفحه ٢٠
دانائي و دانايان نميآفريند و آنچه را كه ندانسته است بنياد نميكند و همچنين
در شنوائي و بينائي او شبهه نيست و در حكمت او جاي سخن نيست زيرا
كه غير حكيم خلقي در نهايت حكمت ايجاد نميكند و حكمت و حكما را
خلق نميكند و هكذا ساير صفات كماليه پروردگار كه آثار هر يك را بتو
نمايانيده و صفت هر يك را در ملك خود ايجاد فرموده و تو را خبردار نموده
پس محتاج به سخندرازي و ايجاد ماللت نيستيم و خاصة كه غرض از وضع
اين رساله اقامه براهين ظاهره بديهيه است كه راه نجات مشهود همه باشد و
غرض تدقيقات حكما و فالسفه نيست و هر كس زياده بر اين خواسته باشد
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متكفل بيان آن در فارسي كتاب بزرگ ما ارشادالعوام و در عربي فطرةالسليمه
است و در اينجا اكتفا ميكنيم بآنچه ذكر شد .
آسمان دوم
در عدل خداي سبحانه است و راندن شياطيني كه در سينههاي مردم وسوسه
ميكنند بآنچه مخالف عدل است و قصدشان اضالل نفوس است كه خود را
از بديها تبرئه نمايند و اثبات هر قبيحي را بر خداوند متعال نمايند و در اين
آسمان نيز نجومي است :
نجم كسي كه بينياز از ماسوي است و هستي را از نيستي آفريده است بدون
علت سابقه او خود بنفسه احدي است كه بينياز از ماسوي است و خود
علت ايجاد نميشود و همه ماسوي حادث و خلق او هستند محتاج بظلم
نيست زيرا كه ظلم ناشي از حاجت و ترس است و براي اراده دفع ديگري
است و او از همه اينها منزه است پس ظلم نكرده و آيا بر كه ظلم ميكند و
حال اينكه همه خلق غالمان او و كنيزان او و صادر از فرمان او هستند و
بقدرت او حركت ميكنند پس چگونه ظلم ميكند و حال اينكه ظلم از مثل
او عبث است و حكيم عبثكار نيست پس اين احتمال وسوسه شيطان و
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ناشي از جهل است بلكه اين سركشي و كبري است كه از نسبت قبيح بخود
دادن انفه دارند
صفحه ٢١
و از نسبت آن بخالق غني حكيم باك ندارند با اينكه كرامت و جود او
ميبينند و عموما در رحمت او مستغرقند با اينكه همه را بعد از نيستي انعام
هستي فرموده و از نعمت خود غذا داده و پرورش فرموده و از آفات حفظ
فرموده و ساير خلق خود را مسخر ايشان فرموده و براي مصالح آنها قرار
داده پس چگونه ظلم ميكند كسي كه هيچ حالتي از حاالت خلق خود را
خالي از رحمت و رأفت و عنايت و توجه خود قرار نداده پناه ميبريم بخدا از
جهل و لغزش و از او ياري ميجوئيم پس اين وساوس را از خود دور كن و
سركشي و تكبر را كنار بگذار و خداي مهرباني را كه از پدر و مادر مهربانتر
است كه از كمال رأفت و رحمت پدر و مادر مهربان را براي تو خلق فرموده
از نسبت ظلم منزه بدار تعالي اهلل عما يقول الظالمون علوا كبيرا .
نجم وقتي كه فهميدي كه خداوند از پدر و مادر بتو مهربانتر است و در شكم
مادر آنجا كه پدر و مادر قادر بر تربيت و تغذيه تو و حفظ تو نبودند بتو
مهرباني فرموده و جميع اين عالم و افالك و ستارگان را براي تو دور داده
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و زمين را زير پاي تو نگاه داشته و همه مواليد را براي مصلحت تو قرار داده
و مسخر براي تو نموده پس بدان كه بالها و امراض عمومي كه در عالم يا
در بدن تو حادث ميشود از آنچه مكروه ميشماري همه اينها براي مصالحي
است كه او دانا است و تو نميداني همچنانكه گاهي پدر و مادر فرزند عزيز
خود را براي تربيت ميزند و طفل گمان ميكند كه او قصد اذيت دارد و بر او
ناگوار است و اي بسا عضوي از اعضاء فرزند خود را وقتي كه جانور گزنده
او را گزيده است از ترس هالكت او قطع ميكند و طفل كراهت دارد و بد
ميشمارد و وجه آن را نميداند پس سزاوار نيست براي عاقل كه بر خداي
رأوف غني حكيم انكار نمايد و اي چه بسيار امري را كه انكار و اكراه
داري و بعد از چندي سر مصلحت آن را ميفهمي و اگر حق بيان را در اين
موضوع خواسته
صفحه ٢٢
باشي بحديث مفضل مراجعه نما كه مطالعه آن عاقل خبير را بينياز ميكند
و اينجا بآنچه ذكر شد اكتفا ميكنيم و براي كسي كه ملتفت باشد همين قدر
كفايت است .
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نجم اگر در اين عالم و در آنچه ذكر كرديم تدبر نمائي ميفهمي كه آنچه
خداوند جاري ميفرمايد باسباب است و از كمال رأفت ابا فرموده است از
اينكه امري را جاري فرمايد بغير اسباب و دانستي كه اسباب از عرض
مسببات است و دانستي كه فعل خدا در بطن اسباب رنگ ميگيرد بر حسب
همان اسباب پس خداوند با آفتاب گرم ميكند و با ماه سرد ميكند و با آتش
ميسوزاند و با آب تر ميكند و هكذا و همچنين ضعف و قوت بر حسب
اسباب جاري ميشود و دانستي كه اسبابي كه در عرض مسببات است آثار
آنها جاري و نافذ نميشود مگر بقبول قابل پس نويسنده اگر چه استاد خط
باشد مادام كه قلم و مداد و كاغذ او قابل نباشد خط او معتدل نميشود و
آتش هر قدر سوزنده است چيز تر را نميسوزاند آفتاب اگر چه جذاب است
تا چيزي مانند بخار خفيف نباشد جذب نميكند و سنگها را جذب نميكند
و وقتي كه فهميدي افعال خداوند كه ظاهر از آستين اسباب است جاري
نميشود مگر بر حسب اسباب و قبول قوابل و در خلقت اشياء حكمت و
عدل او باينطور جاري شده است و هيچ فعلي را جاري نميكند مگر بقبول
قابل پس ظلم كجا است و نيست چيزي مگر بفاعلي و قابلي پس جبر نيست
و تفويض نيست بلكه امري است بين االمرين زيرا كه جبر فعلي است كه
قبول با او نيست و تفويض وجودي است بدون ايجاد و اين هر دو ممتنع
است و نيست و جميع آنچه هست بفاعلي است و قابلي پس شكستني نيست
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مگر اينكه تو بشكني و آن چيز قبول شكستن نمايد و اگر فعل تو نباشد
شكستن نيست و اگر قبول آن نباشد باز انكسار نيست پس جبر كجا است
و تفويض كدام است پس شبهات شياطين را دفع كن .
صفحه ٢٣
نجم براي شيطان وسوسه عامهايست در عموم مردم و كمتر كسي است كه
خالي از اين وسوسه باشد و آن اين است كه هر وقت بيان جريان حوادث
شود كه بفاعل و قابل است فورا سؤال ميكنند كه قابليت از كي است و باين
وسيله ميخواهند در ايجاد خداوند اثبات جبر نمايند و اين وسوسه را ان شاء
اهلل با اين نجم و نجم بعد از اين دفع نما پس عرض ميكنم خداوند سبحانه
خلق را خلق فرموده است همان طوري كه خواسته است و حكمت اقتضاء
نموده و فرمان او جاري شده است بآنچه شده است و از آنچه قضا و حتم
شده است آن است كه خلق را طوري قرار داده كه قادر بر قبول امر او و
ترك آن هستند و سؤال پروردگار هم از ايشان از همان است كه قادر و مختار
در آن هستند نه از آنچه بحكمت پروردگار بر ايشان حتم شده پس از مرد
سؤال نميشود كه چرا مرد شدهاي و از زن سؤال نميفرمايد چرا زن شدهاي و
از سياه چرا سياه شدهاي و سفيد چرا سفيد شدهاي و هكذا و لكن همه خلق
با هر حالتي كه دارند قادر هستند بر گرفتن بآنچه امر شدهاند و ترك آن و
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هيچكس فاقد اين اختيار نيست و اين اختيار از جمله چيزها است كه قضاي
خدا بر آن جاري شده و كلما غلب اهلل علي امرئ فهو اولي بالعذر و اما آنچه
قضاء پروردگار بر آن جاري نشده همان است كه مورد سؤال است و خداوند
از دست تو سؤال نميكند كه چرا دست شدهاي اما سؤال ميفرمايد كه چرا
سيلي بصورت يتيم زدهاي و چرا دست تلطف بر سر او نكشيدي و اين اختيار
هيچوقت از تو سلب نشده پس وسوسه را از خود دور كن و اعتراف بتقصير
بنما و خدا را سپاس بگذار كه اين اختيار را مرحمت فرموده و اگر خود تو
اختيار سوء بنمائي حجتي بر خدا نداري و اين نوع اختيار كه عرض شد
محسوس است و هر كس در نفس خود ميبيند كه قادر است بر هر فعلي و
تركي و آنچه كه اختياري
صفحه ٢٤
در آن نيست پرسش هم از آن نيست .
نجم از آنچه گفته شد كه خلق خداوند بر حسب مشيت و اراده و قضاء
اوست و از آنچه كه قضاء فرموده پرسش نميكند گمان مكن كه قضاء
خداوند بفعل او است بدون انفعال تو زيرا مادامي كه شئ قبول وجود نكند
ايجاد نميشود و گمان مكن كه قبول آن هم بجبر و عنف است زيرا كه شئ
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قبل از آنكه موجود بشود نبوده است كه اكراهي بر آن وارد آيد و خلقي را
كه خداوند ال من شئ خلق فرموده جبري بر آن وارد نياورده زيرا كه قبل از
ايجاد خداوند مجبوري نبوده است و تفويض هم نيست زيرا كه شئ نفس
خود را ايجاد نميكند پس جبر كجا است و تفويض كدام است بلكه خداوند
ايجاد فرموده و موجود شده است و ايجاد و انوجاد هر دو با هم است و
هيچيك بدون ديگري نيست و از كمال عدل هيچ چيز را غير همان چيز
خلق نفرموده و آن چيز بايجاد خداست و ال من شئ است و بعد از آني كه
ذوات اشياء را خلقت فرمود آنها را صالح قرار داد براي آنچه كه به آنها
تكليف ميفرمايد و مجبور بر طرفي قرار نداد چنانكه ميبيني زيد را خلقت
فرموده و قادر است بر اينكه بجا بياورد آنچه را كه امر شده است يا ترك
بكند آن را و امر نفرموده است بنده را از كمال عدل مگر بآنچه مقدور او
است و اگر بيان بيشتري خواسته باشي بر تو باد بمراجعه كتاب فطرةالسليمه
و مقصود در اينجا فقط اقرار بحق و رفع وساوس است نه تعليم كيفيت خلق
ما كان و ما يكون بطوري كه مجهولي باقي نماند پس ثابت باش بر حق .
نجم چون فهميدي كه ماسوي اهلل حادث و قائم بأمر او است و محفوظ
بحفظ او است زيرا كه آنرا ال من شئ خلق فرموده و خلق ابدا فقير بسوي
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مشيت اهلل است و فعل او پس بدان كه بنده از ذات او گرفته و صفات و آثار
و افعال او جميعا قائم بأمر خدا است و محفوظ بحفظ خدا
صفحه ٢٥
و مخلوق است باسباب خداوندي و بندهاي كه محفوظ است بحفظ خدا با
اختياري كه خدا براي او محفوظ داشته با قدرتي كه براي او حفظ فرموده
كه همان قدرت سبب فعل او است با فعل محفوظ بجا ميآورد امر محفوظي
را پس تفويض در اعمال تو نيست و جبر هم نيست و تو بجا ميآوري امري
را باختيار خودت و تو و اختيار تو و قدرت تو همه اسباب فعل تو هستند و
فعل خداوند در تو و در قدرت تو و اراده تو رنگ گرفته و فعل او در فعل تو
مثل روح است در جسد كه اگر روح نبود جسد حركت نداشت و اگر جسد
نبود روح متعين نميشد فبطل ما كانوا يأفكون و بحمد اهلل شياطين از اين
رهگذر رانده شدند و اگر بگوئي چرا مرا خداوند اينطور قرار داده كه فالن
امر را اختيار ميكنم و غير او را اختيار نميكنم ميگويم خداوند تو را اينطور
قرار نداده كه امري را اختيار كني و غير آنرا نتواني اختيار كني آيا نميبيني
كه نفس تو و جسد تو صالح است براي اين اختيار و غير اين اختيار پس
مجبور بر جهتي نيستي و خدا تو را مختار خلق فرموده و فعل خود را
مصحوب تو قرار داده و توئي كه اختيار ميكني امري را يعني بحول و قوه
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خداوند و از اين جهت است كه از تو سؤال ميكند و اگر از خود او بود از تو
سؤال نميفرمود و اليسئل عما يفعل و هم يسئلون از اين باب است و خداوند
فعل خاصي را براي تو قضا نفرموده چنانكه عيانا ميبيني كه قادر بر خالف
فعل خودت هم هستي پس شيطان در تو وسوسه نكند و امر واضحي را مشتبه
ننمايد چيزي كه هست تو كيفيت خلق را نميداني و اين موجب اثبات ظلم
بر خداي غني مهربان نيست و بهمين اندازه از بيان در اينجا كافي است انك
التهدي من احببت و لكن اهلل يهدي من يشاء الي صراط مستقيم .
آسمان سيوم
در نبوت است و دفع شياطيني كه در امر نبوت در سينه موحدين وسوسه
ميكند و در آن نجومي است :
صفحه ٢٦
نجم اگر در اين عالم تدبر نمائي و ببيني حكمتي را كه علماء در آن متحير
و حكماء از آن متعجب ماندهاند ميبيني كه خداوند اخالل بچيزي از حكمت
نفرموده كم بوده يا زياد و حق هر صاحب حقي را عطا فرموده و براي هر
چيزي آنچه را كه زندگاني او قائم بآن است مهيا و فراهم فرموده و سر موئي
را فروگذار نفرموده و ميبيني كه خداوند از حكمت خودش براي انسان
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حوائجي را قرار داده كه زندگاني او بآخر نميرسد و بآن غايت مقصوده
نخواهد رسيد مگر اينكه اين حوائج براي او حاصل شود و بديهي است كه
مقدور احدي نيست كه جميع حوائج خودش را بتنهائي از عهده برآيد و اين
بود كه همه خلق را شهري طبيعت و مختلف المزاج قرار داد تا هر كدامي
بطبع خود متكفل حاجتي بشود كه اگر با اين حال اجتماع ننمايند موجب
هالكت ايشان است و اگر با طبايع مختلفه اجتماع نمايند باعث مشاجره و
نزاع خواهد شد پس از كمال حكمت مقدر فرمود كه در هر قريه كسي را
قرار دهد كه سائس ديگران باشد و صاحب نفس مستعليه باشد كه ديگران
نسبت باو ضعيف باشند و بالطبع براي او منقاد باشند تا نظم مدينه آنها برقرار
شود و هر فردي بكار خود مشغول باشد و حاجت ديگران را برآورده نمايد
و ناچار بايد اين سائس از همه آنها داناتر باشد بسياست و صالح آنها را بهتر
بداند و امين باشد و خيانتكار نباشد عادل باشد و ظالم نباشد و معصوم
باشد از جميع آنچه خالف حكمت است و اگر غير اين باشد خود او يكي
از اسباب فساد در مدينه خواهد بود و بايد بر او و بر ديگران سائس عادل
ديگر قرار دهند تا اينكه مدينه آنها برپا و عيش آنها كامل شود و هر يك
بمنتهاي اجل خود برسند و آن غايت مقصوده كه براي آن خلق شدهاند در
ايشان ظاهر شود و اين سائس حجت خدا است بر خلق و اطاعت او فرض
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است و اين است پيغمبري كه حاكم عدل است و معصوم و مطهر است پس
ناچار
صفحه ٢٧
در هر قريهاي ترسانندهاي الزم است كه معصوم و مطهر باشد و حجة
پروردگار باشد و تا زنده است همان است و بعد از آن ناچار نبي ديگر بايد
برخيزد يا وصي نبي سابق بأمر او برميخيزد كه قائم مقام اوست و او نيز بايد
معصوم و مطهر باشد پس وجود حجت علت ظهور غايت است زيرا كه اگر
حجت نباشد فساد خواهد شد و سبب هالكت خلق است و علت غائي از
ايشان بروز نخواهد كرد و خلقت پروردگار لغو ميشود و تعالي الحكيم عن
ذلك علوا كبيرا پس اگر زمين از حجت خالي بماند اهل خود را فروميبرد
زيرا كه در آن هنگام ظهور غايت ممكن نيست و بقاء خلق هم بدون غايت
محال است پس در اين كلمات مختصر تدبر كن كه شيطان از تو دور شود
و دلت بنور خداوند روشن شود .
نجم گاهي شيطان براي بعضي از مردم وسوسه ميكند كه خداي سبحانه از
خلق خود بينياز است و از كمال رحمت ايشان را خلق فرموده و اين عالم
را بملك آنها واگذاشته و حاجتي بخلق و انتظام امر ايشان ندارد و امر و نهي
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الزم نيست ميخورند و ميآشامند تا ايامشان منقضي شود پس حاجتي بسوي
نبي مكلفي كه آمر و ناهي ايشان باشد نيست همين طور كه اآلن در
آخرالزمان ميبيني پس عرض ميكنم كه پروردگار حكيم است همچنانكه
حكمت او را در هر چيز مشاهده ميكني و حكيم عبثكار نيست پس اين
خلق را براي فايده و غايتي ايجاد فرموده است كه ناچار بايد آن فايده ظاهر
شود و آن فايده هم بخداي غني نبايد برسد و بخود خلق بايد برسد و آن فايده
بايشان نميرسد مگر اينكه زندگاني كنند و معيشت ايشان ممكن نيست مگر
اينكه لوازم حيات ايشان حاصل شود و لوازم زندگاني البته از يك نفر حاصل
نميشود پس ناچار از اجتماع هستند و اجتماع و تمدن ايشان منتهي بمشاجره
و نزاع ميشود و محتاج بسائسي براي رفع نزاع هستند و همان سائس حاكم
است
صفحه ٢٨
پس اگر ميگوئيد احتياج بحاكم نيست پس چرا در خودتان اضطرار و احتياج
بآن را مييابيد حتي اينكه خودتان اجتماع ميكنيد و حاكمي بر خود قرار
ميدهيد و اطاعت او را مينمائيد حتي اينكه اگر پنج نفر از شما در دامنه كوهي
جمع شوند امر آنها راست نميشود مگر اينكه يكي را بزرگتر قرار بدهند كه
در ميانه آنها مطاع و مسموع الكلمه باشد بلكه اگر دو نفر با هم مسافرت
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كنند بايد يكي بزرگتر و يكي كوچكتر و مطيع ديگري باشد بلكه در اعضاء
يك شخص استقامت حاصل نميشود مگر اينكه در ميانه آنها حاكمي باشد
و آن قلب است پس اين امر طبيعي و جبلي است و در نهاد همه گذارده شده
كه در هنگام تعدد محتاج ببزرگي هستند مثل ساير امور طبيعيه از قبيل
گرسنگي و تشنگي و خواب و غيره پس در حكمت واجب شد كه سد اين
احتياج و جبر اين كسر از مدينه بشر شده باشد و بنا بر اين يا اين است كه
ميگوئيد خداي حكيم اخالل باين حكمت ميفرمايد و اكمال اين امر عظيم
را باختيار ناقص اين خلق ميگذارد كه اختيار آنها بفساد نزديكتر است از
صالح و يا اينكه حاكمي از نزد خود قرار ميدهد كه پراكندگي مردم را گرد
آورد و فاسد آنها را اصالح نمايد و كاسدشان را ترويج و فقرشان را جبيره
نمايد و جاهلشان را تعليم نمايد اگر قائل بقول اول شويد حكمت را فاسد
كردهايد و اثبات لغو نمودهايد و اگر دويمي را اختيار كنيد بحق رسيدهايد و
چگونه ممكن است كه خلق محتاج بحاكم منصوبي از جانب خداوند نباشند
كه معصوم و مطهر باشد و از خود خلق باشد و دانا و عادل باشد و معذلك
خداوند سبحانه از خلق خود بينياز است و حاجت بأمر و نهي ايشان ندارد
و لكن خلق محتاج هستند و خداوند هم اخالل نفرموده و رفع اين احتياج را
فرموده است .

صفحه | 63

نجم گاهي شيطان در دلها وسوسه ميكند كه اآلن هزار سال متجاوز است
كه پيغمبري در
صفحه ٢٩
ميانه نيست و وليي ظاهر نيست اگر وجود حاكم الزم بود اخالل بحكمت
شده است و اگر غير الزم بود پس بچه ثابت ميشود وجود حجت پس براي
سد اين ثلمه ميگوئيم كه حكمت بايد از نزد پروردگار كامل باشد و بعد از
آن اگر خلق مخالفت با وجه حكمت نمودند نقص در حكمت حكيم نيست
نميبيني خداي حكيم بعد از آني كه تشنگان را خلقت فرموده آب مشروب
هم خلق فرموده اگر كسي آب نخورد تا از تشنگي بميرد نقص در حكمت
نخواهد بود و بعد از آني كه گرسنگان خلق فرمود طعام براي ايشان قرار داد
اگر كسي طعام نخورد تا از گرسنگي بميرد بر حكيم نقص و بحثي نيست و
وقتي بر حكيم عيب است كه اخالل بحكمت فرموده باشد نه وقتي كه خلق
عمل بحكمت نكرده باشند زيرا كه از حكمت است كه خلق را مختار
بيافريند پس وقتي كه مختار شدند و خالف مقتضاي حكمت را اختيار
نمودند بحثي بر حكيم نيست و اين بحث وارد است وقتي كه حكيم حجتي
را قرار نداده باشد و اما وقتي كه اجماع بر مخالفت حجت نموديد تا آنجا
كه او را ملجأ نموديد كه خود را پنهان نمايد چه نقصي بر حكيم است و
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حال اينكه مصلحت نميداند كه امر خود را ظاهر نمايد و همه را از ميان
بردارد و مستأصل نمايد بجهاتي كه بعدها ذكر ميشود پس اين عيب بر قومي
است كه بر مخالفت حجت اجتماع نمودند نه بر خداي حكيم كه حجت را
برانگيخته و اخالل بحكمت نفرموده است با اينكه همين عيش ناقصي كه
امروز داريم از فضل تعليمات و انوار حجتهاي سابقه است كه زشت و زيبا
و صالح و فساد و صنايع و آداب تمدن را بشما آموختند پس بعضي را گرفتيد
و بعضي را ترك كرديد و بهمين جهت است كه امورشان مختل است و لو
انهم اقاموا التورية و االنجيل و ما انزل اليهم من ربهم الكلوا من فوقهم و من
تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة و كثير منهم ساء ما يعملون پس همين
زندگاني پست ناقص هم از فضل تعليمات حجج سابقين است و ان لو
استقاموا علي الطريقة السقيناهم ماء غدقا .
صفحه ٣٠
نجم گاهي شيطان تشكيك ميكند كه در دنيا جاهائي هست كه امر پيغمبري
به آنها نرسيده مثل زمين جديده يا اطراف همين زمين يا جزائري كه در
اوساط درياها است كه امر پيغمبري به آنها ابالغ نشده پس چگونه ميگوئيد
كه براي انتظام هر مدينه و قريه پيغمبري بايد مبعوث شود و اگر وجود پيغمبر
از حكمت است چرا در ميانه آنها مبعوث نشده و اختصاص باهل اين بالد
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داده شده پس عرض ميكنم اوال كه همين كه خداوند پيغمبري را در قومي
مبعوث نمود واجب است بر آنها كه بسنت او بگيرند تا هنگامي كه نبي
ديگري مبعوث شود و همه مردم از اوالد آدمند و آدم پيغمبر بود و واجب
بود كه از او اخذ نمايند تا نبي ديگر مبعوث شود و همچنين نوح مبعوث بر
همه اهل زمين بود و آنها را بسوي خداوند دعوت فرمود و بعد از آني كه
كافر شدند غرق فرمود آنها را و باقي نماند مگر اهل كشتي كه از امت او
بودند و بر آنها و اوالدشان واجب بود كه بشرع او بگيرند تا نبي ديگر بيايد
پس خداوند بر همه آنها كه ترك شرع آدم و نوح را نمودند حجت دارد و
ثانيا آنكه خداي سبحانه همينكه پيغمبري را در جائي مبعوث ميفرمايد دين
و شرع او متدرجا بحسب قرب و بعد بالد در همه جا منتشر ميشود پس اگر
بواسطه متاركه آبائشان ذكر پيغمبر سابق را نشنيده باشند در آن حال معذورند
و در دنيا مستضعف شمرده ميشوند و در قيامت مجددا تكليف ميشوند تا
حجت بر ايشان قائم شود و تا مجدد تكليف بر آنها عرضه نشود از اهل آتش
شمرده نميشوند زيرا كه خداوند عادل است و ظلم نميكند و ثالثا آن كه اين
قولي است كه بغير علم ميگوئيد و از كجا ميدانيد كه پيغمبري بر آنها مبعوث
نشده و صرف اخبار بعضي جهال ما يا ايشان كه مسافرت بآنجا كردهاند يا
از آنجا آمدهاند دليل نميشود و ما ميگوئيم كه بر آنها هم مبعوث شده و امر

صفحه | 66

او را مخالفت كردند و كمر قتل او را بستند و كافر باو شدند پس امر حجج
بر آنها پنهان شد از باب عذاب همچنان كه امام اين
صفحه ٣١
امت پنهان شده براي عذاب اين امت و اين شبهات با دليل عقل قاطع برابري
نميكند و بر خداست كه خلق را بر نهج حكمت قرار بدهد و اگر خودشان
اجماع بر مخالفت حق نمودند نقصي در خلق حكيم نيست مثل اينكه اگر
يك شخصي يا قومي آب نياشامند تا بميرند نقصي در خلقت حكيم نيست
زيرا كه آب را قرار داده و كوتاهي نفرموده و حجت بر كسي است كه ترك
آب را نموده همچنين بر خداست كه حجت بفرستد تا خلق اطاعت او را
نمايند و آدم و نوح باقرار تو مبعوث شدهاند و حجت خداوند قائم است بر
آنها كه ترك دين آن دو را نمودهاند و اما اوالد آنها كه بعد آمدهاند و بعثت
آدم و نوح را نشنيده باشند حكم آنها مانند حكم اطفال و مجانين و بلهاء ما
است كه تعقل پيغمبر يا ديني را نميكنند پس خداوند هر چه خواسته باشد با
آنها ميكند و او عادلي است كه جور نميكند پس اين كيد هم باطل شد و
شياطين دفع شدند بحول اهلل و قوته و حكمتهاي الهيه احكام كليهايست كه
جاري در كليات است و اما جزئيات بادله خود اثبات ميشود .
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نجم نبوت هر پيغمبري بتصديق خداي سبحانه ثابت ميشود الغير و هر كس
بر اين دليل اعتماد نمود هدايت ميشود و هر كس تخلف نمود هالك ميشود
و دليلي كه احتمال خالف در آن نرود منحصر باين است و غير اين نيست
پس بهمين دليل متمسك باش و از جميع شكوك و شبهات خود را آسوده
كن زيرا كه نبوت عالمت محسوسي در خلقت ظاهره ندارد كه مردمي كه
غير از حواس ظاهره مشعري ندارند بشناسند آن را و علوم و صناعات غريبه
هم بسيار است و اگر اطمينان بتصديق خداوند نباشد عاقل مطمئن نميشود
خاصة بعد از آني كه از علوم غريبه چيزي دانسته باشد يا شنيده باشد از
حيلههائي كه بوسيله آنها تصرف در كاينات ميكنند و امور عجيبه ابراز
ميدهند كه عقال در آن متحير ميمانند پس هيچ عاقل مطمئن نميشود مگر
اينكه بتصديق
صفحه ٣٢
پروردگار بگيرد پس هر كس را كه خداوند داناي محيط بهمه حقايق
تصديق فرمود تصديق نمايد و هر كس را كه تكذيب فرمود تكذيب نمايد
پس عرض ميكنم كه خداي سبحانه حكيمي است كه لغو در خلقت او نيست
و ترك اولي نميفرمايد و دانائي است كه بر ظاهر و باطن خلق خود آگاه
است و شاهد مطلعي است كه هيچ از او پنهان نميشود در آسمانها و زمين و
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قادري است كه عاجز از چيزي نيست پس اگر كسي برخاست و در حضور
پروردگار ادعاي نبوت و رسالت از جانب او نمود و بر صدق دعوي خود
ادله آورد و خلق هم كه معلوم است جاهل هستند و باطن امر آن مدعي را
نميدانند و صدق و كذب او را نميفهمند و خداست كه عالم بواقع امر است
و شاهد دعوي او و قادر بر ابطال و تكذيب او است اگر كاذب باشد و
حكيمي است كه اغراء بباطل نميكند و بازي با خلق خود نميكند معذلك
تكذيب او را نفرمود و حجت او را باطل نفرمود ما ميفهميم كه تصديق امر
آن مدعي را نموده است پس اعتماد بر تصديق او ميكنيم و بقول آن مدعي
ميگيريم باعتماد تصديق خداوند و البته خداوند هم از كمال عدل خود روز
قيامت بر ما نميگيرد و مؤاخذه نميفرمايد كه چرا بقول اين مدعي گرفتيد
زيرا كه ما در اين هنگام بر خداوند حجت داريم و عرض ميكنيم اي پرورنده
ما جاهل بأمر بوديم و تو عالم و قادر و شاهد بودي و اين شخص مدعي در
مرئي و مسمع تو و در حضور تو برخاست و باعلي صوت خود ما را دعوت
كرد كه از جانب تو است و براهيني آورد كه ما عاجز از مثل آن بوديم پس
باعتماد بر تو و تصديق تو تصديق او را نموديم اگر تو او را كاذب ميدانستي
چرا حجت او را باطل نفرمودي و تو اعلم العالمين و احكم الحاكمين و اقدر
القادرين و اكبر الشاهدين هستي و البته خداوند اجل از اين است كه كسي
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بر او حجت داشته باشد پس هيچ دليلي بزرگتر از تقرير پروردگار بر صدق
حجج او نيست بگير باين دليل محكم و اطمينان داشته باش
صفحه ٣٣
و البته جهال بياطالع با اين دليل مطمئن نميشوند و اين شأن عقالء است
و اين برهاني است كه تمام امر دنيا و دين باين ثابت ميشود و انبياء و مرسلين
همه باين دليل احتجاج بر امت خود نمودهاند و هر حجت حجت است وقتي
كه با اين برهان محكم ضم بشود و بدون اين هيچ برهاني بر امري قائم
نميشود و ابطال خداوند براي باطل اختصاص بجهت خاصي ندارد و جهات
عديده دارد و بر خداست ابطال باطل ولو از يك جهت باشد و در حكمت
واجب نيست كه خداوند از شخص مبطل و مفتري قطع جميع امداد را بنمايد
زيرا كه او بنده مختاري است كه بفتنه افتاده و خداوند هم او را امتحان و
آزمايش ميفرمايد تا اختيار او از كفر يا ايمان ظاهر شود و بر خداست كه
انقطاع آن مدعي را از خودش اظهار بفرمايد اما ساير امداد را از باب استدراج
و امهال از او قطع نميفرمايد و اينجا بعضي امثله در اظهار بطالن مدعي باطل
و انقطاع شخص مفتري از خداوند ذكر ميكنيم مثال هر گاه مدعي ادعا كرد
كه از جانب پروردگار دعوت ميكند و ما دانستيم كه اين حاللزاده نيست
در بطالن امر او همين مطلب كفايت است و زايد بر اين واجب نيست زيرا
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كه حرامزاده با خباثتي كه دارد اتصال او بخداوند ممكن نيست و اگر چه
اموري شبيه بمعجز از او صادر شود و اگر حاللزاده است و لكن فاسق است
و منكراتي كه همه عقول سليمه زشتي آنها را ادراك ميكند از او صادر ميشود
همين در بطالن امر او كفايت است البته و اگر فسق ظاهري هم از او مشهود
نيست و لكن دني الطبع است و اموري كه مخالف مروت و مردانگي و
بزرگي است از او ظاهر ميشود همين در بطالن امر او كفايت است و اگر
چه اعمال و افعال عجيبه از او صادر شود و اگر صاحب مروت هم هست
اما صاحب بدخوئي و تندي است همين براي او كفايت است و بطالن
بيشتري الزم نيست و اگر صاحب متانت و وقار است
صفحه ٣٤
اما جاهل بحقايق است همين در ظهور بطالن او كفايت است و اگر علم و
حكمت هم دارد اما علم سياست و نظم امور را ندارد در بطالن او و ظهور
فساد او همين كفايت است و اگر علم سياست هم دارد و حكمت نظم مدن
را ميداند اما حريص بر دنيا و جمع مال است همين دليل بطالن او است و
هكذا ولو يك چيز در او باشد كه عقول سليمه آن را قبيح ميشمارد در بطالن
او كافي است ولو اينكه داراي خارق عادات و شبه معجزات باشد و اگر در
جميع امور كامل و بالغ است و نقصي در او نيست سواي اينكه بايد خارق
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عادتي را اظهار بكند و معذلك مفتري و دروغگو است در اين هنگام در
حكمت واجب است كه خداوند قطع مدد از او فرمايد تا نتواند اظهار خارق
عادت نمايد يا اگر اظهاري كرد خداوند دروغ او را ظاهر فرمايد و وجه
مكر و حيله و شعبده او را بخلق بنماياند زيرا كه ابطال باطل و احقاق حق
بر خداست بهر وجهي كه خواسته باشد و عالوه بر اينها آن كه طالبان دنيا و
دروغگويان بر خدا صاحب عالماتي هستند كه امر ايشان بر هيچ عاقلي
پوشيده نميماند و راستگويان كه از جانب پروردگار آمدهاند در جميع
حركات و سكنات و علوم و اخالق صفاتي و عالماتي دارند كه هرگز مشتبه
بديگران نميشوند هيهات هيهات زيرا كه خداوند بر هر حقي حقيقتي قرار
داده و بر هر صوابي نوري است و براي آنها عالمات نورانيهايست كه كاشف
از صدق ايشان است كه با وجود آنها محتاج بهيچ معجزي نيستند و اين از
اثر فضل پروردگار و كمال نفساني ايشان است و شخص راستگو كه از
جانب پروردگار آمده است با شخص طالب دنيا و مفتري كذاب مشتبه
ميشود هر گاه ظلمات با نور و سايه با آفتاب مشتبه شد و اين محال است ،
ثوب الرياء يشف عما تحته

** * **

و ان التحفت به فانك

عاري
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و نور پروردگار در اهل حق چنان پيدا و هويداست كه بر احدي مشتبه
نميماند مگر بر كسي كه خداوند
صفحه ٣٥
ديده دل او را كور كرده باشد و كسي كه دشمن با نفس خود نيست و با
چشم الهي و فطرت پاك نظر ميكند محال است امر بر او مشتبه بماند .
نجم احتماالت منافقين و شبهات اهل شبهه هيچوقت ضرري بصدق صادقين
نميرساند و حقي را باطل نميكند زيرا كه هر كس دهن خود را باز كرد
چيزي ميگويد و صرف احتماالت و شبهات حق صاحب حقي را باطل
نميكند و بستن دهان مردم و حبس زبان آنها ممكن نيست پس شياطين بر تو
غالب نشوند منافقين عقل تو را نربايند و تمام اعتماد تو بر تصديق پروردگار
باشد و حق آن نيست كه هيچ منافقي سخني در آن نگويد يا احتمالي ندهد
بلكه حق آن است كه خداوند تصديق آن را نموده باشد و همه احتماالت
وقتي است كه ما خواسته باشيم از راهي كه سايرين رفتهاند برويم و از جنس
براهين ساير علماء و متكلمين بياوريم و بآن نوع استدالالت استدالل نمائيم
زيرا كه ادله ايشان هر يك معارض با دليل ديگر است و احتمال خالف از
جهات عديده در آنها راهبر است و اذا جاء االحتمال بطل االستدالل و اما بنا
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بر برهان الهي كشفي كه ما اختيار كرديم هيچ احتمال خالفي ممكن نيست
و هيچ دليلي ناقض آن نميشود و احتماالت خلقيه ضرر بآن نميرساند پس از
همين راه برو تا رستگار شوي همچنانكه ما بحمد اهلل رستگار شديم و با
ديده خدائي بنگر و بشناس و هر كس را كه خداوند تصديق فرموده باين
معني كه برهان قطعي بين بر كذب او اقامه نشده است تصديق بنما و اگر چه
مردم در آن احتماالت بيشمار بدهند و هر كس را خداوند تكذيب فرموده
تكذيب كن و اگر چه شبيه خوارق عادات بر دست او ظاهر شود و بحكمت
تكلم نمايد و همين برهان را محكم داشته باش .
نجم شكي نيست كه مردي در مكه ظاهر شد اسم او محمد و پدر او عبداهلل
و مادر او آمنه بود
صفحه ٣٦
صلوات اهلل عليه و آله در وقتي كه زمين از وجود انبياء ظاهرا خالي بود و
ادعاء نبوت فرمود و شرايع سابقه را نسخ فرمود طاهر المولد و معروف
النسب بود و از اهل بيت شرافت و نجابت و بزرگي و ديانت و خوارق عاداتي
آورد صاحب احوال و اخالق و خصوصيات و صفاتي بود كه پسنديده دوست
و دشمن بود مدتي قبل از بعثت و مدتي بعد از آن در ميانه مردم زندگاني نمود
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و چيزي كه عقول سليمه مكروه بشمارد آنرا از او ديده نشد اخبار بغيب
ميفرمود تكلم او بعلم و حكمت بود با علماء و حكماء مناظره فرمود با اهل
كتاب معارضه بسيار نمود و آنچه را كه از كتب خود مخفي ميداشتند اظهار
فرمود سياست بالد و نظم عباد داد و حكم بعدل و داد فرموده در عصري
كه علماء و حكماء از اهل كتاب و ادباء و فصحاء عرب بودند و با همه
معاشرت فرمود و همگي در امر او مجادله نمودند و قادر بر ابطال امر او
نشدند اهل كتاب را دعوت بمباهله فرمود جرأت مباهله با او را ننمودند و
خداوند در جميع احوال و اقوال و افعال او را تصديق فرموده و اگر چيزي
منافي نبوت از او صادر شده بود بر كسي پوشيده نميماند بجهت اينكه اظهار
كذب و ابطال امر او بر خدا بود و خدا را از كسي ترسي نيست و عاجز از
امري نيست و لغوكار نيست و اغراء بباطل نميفرمايد لهو و لعب با بندگان
و مسامحه در امور ايشان نميفرمايد و احتمال نميرود كه خداوند اظهار
بطالن امر او را فرموده باشد و بما نرسيده باشد زيرا كه اظهار بطالن او بر
خداست كه بر هر كس دعوت باو رسيده و او را راستگو شناخته است بايد
اظهار بفرمايد و اظهار بطالن امر مدعي بر آحادي از مردم دون سايرين از
حكمت نيست و حال اينكه اين صرف قول باطل و احتمالي است كه احتمال
نميرود چگونه ميشود كه بطالن امر كسي ظاهر شود و بين مردم منتشر نشود
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و بهمه جا نرسد زيرا كه اين برخالف عادة اهلل است و امور عامه بر احدي
مشتبه نميماند و اگر خداوند اظهار
صفحه ٣٧
بطالن امر او را فرموده بود بر هيچ فردي از حاضر و غايب و عالم و جاهل
و زن و مرد مجهول نميماند همچنانكه جميع جزئيات احوال و اخالق و افعال
او و جميع حاالت دشمنان و مخالفين او بما رسيده و خداوند اخالل
بحكمت نميفرمايد و احتمال اينكه روات و نقله از دوستان او و امت او
بودهاند و بطالن امر او را پنهان نمودهاند فقط در ادله علماء سابقين كه تمام
اعتمادشان بر نقل اخبار از نقله بود محتمل است و اما بنا بر مذهب ما كه
تمام اعتمادمان بر خداست كه اغراء بباطل نميفرمايد و با بندگان خود بازي
نميكند و شاهد بر همه چيز و قاهر بر هر امري است اين احتمال غير ممكن
است پس وقتي كه خداوند اظهار بطالن او را نفرمود و روز بروز ظهور امر
او را زياد فرمود و امر او را منتشر و شرع او را ظاهر فرمود دانستيم كه او
پيغمبر است و حق است باو ايمان آورديم و امر خدا را تصديق نموديم صدق
اهلل العلي العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و نحن علي ذلك من الشاهدين
و بهما من المؤمنين و الحمد هلل رب العالمين .
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نجم از آيات ظاهره و معجزات باقيه پيغمبر صلي اهلل عليه و آله كه تا روز
قيامت برقرار و كاشف از حقيقت آن بزرگوار است سه آيت است يكي
عترت انجبين آن حضرت و ديگري كتاب مبين او و سيومي شرع متين او
است اما بيان امر عترت بعد از اين در سماء واليت شرح آن خواهد آمد ان
شاء اهلل و اما كتاب او كتابي است كه آنرا در برابر پروردگار آورد در كمال
فصاحت و بالغت و حسن نظم بدون استهجان و ركاكت لفظ با عظمت
مطالب و دقت معاني مشتمل بر اخبار غيب و شرح احوال انبياء گذشته و
حوادث امم سابقه و محاكمه بين اهل كتاب و شرايع و سنن انبياء سابقين و
مواعظ و امثال و حكمت
صفحه ٣٨
و سياست و بيان حالل و حرام و آداب به نيكوترين وجهي كه در قلوب
مؤثر است و در تنگيها و سختيها اسباب نجات و موجب برآوردن حاجات
و وسيله تسخير ارواح و مالئكه و شياطين و شفاي امراض و حفظ از شر
دشمنان است با وجود كوچكي حجم و كمي الفاظ به شيرينتر و بهتر عبارتي
كه مورد انكار احدي نيست و اين كتاب را نسبت بخداي قادر شاهد حكيم
داد و فرمود كه از نزد او است پس از آن تحدي فرمود بآن جميع انس و جن
را فرمود كه قادر بر اتيان مثل آن نخواهيد شد بلكه مثل يك سوره از آن بلكه
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يك حديث از آن را نميتوانيد بياوريد و خداوند دعوي او را ميشنيد و ميديد
و انكار بر او نفرمود و كسي را برنيانگيخت كه مثل آنرا بياورد و خدا را از
كسي هراسي نبود و اغراء بباطل نميفرمود و خلق را ملعبه قرار نداده بود و
پيغمبر در اين موقع با شهادت خداوند اخبار بغيب داد و فرمود كه تا آخر
روزگار احدي نخواهد آمد كه مثل قرآن را بياورد و خداوند هم خلقي را
خلق نفرمود كه بتواند مثل قرآن را بياورد پس وقتي كه ما تصديق خداوند را
دانستيم ايمان باو آورديم و دانستيم كه اين كتاب حجت خداوند است بر او
كه داللت بر صدق او ميكند و اگر چه احاطه بجميع وجوه اعجاز كتاب او
نكردهايم و ندانستهايم همه را .
نجم در اين نجم بيان ميكنيم نوع عجز مردم را از آوردن مثل قرآن اما عجم
كه منظور از آن ماسواي عرب و علماء عربيت است كه عجز آنها واضح
است اما عرب و علماء عربيت اما بيسوادهاي آنها عجزشان ظاهر است زيرا
كه قرآن كتاب ادبي و حكمي و علمي است و جهال عرب خالي از علم و
ادب هستند و اما ادباء و فصحاء عرب آنها كه صاحب علم و حكمتي نباشند
كه عجز آنها بديهي است زيرا كه تا كسي حكيم و عالم نباشد نميتواند
كالمي را ادا كند كه مثل كالم عالم باشد زيرا كه الفاظ تابع معاني است و
جاهل ولو اديب و فصيح باشد اگر خواسته باشد در علم و حكمت
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صفحه ٣٩
صحبت كند كالم او ركيك و خالي از بالغت ميشود و غلط ادا ميكند
همچنانكه آشكار است و منتهاي صنعت اين طبقه مدح اسب يا شتر است يا
تعريف جمال يا شجاعت و از اين قبيل است و در اين موارد چون ملتفت
معني هستند بطور فصاحت اداء ميكنند اما همين كه بخواهند بيان علم و
حكمت نمايند عاجز ميشوند از اينكه لفظ خاص هر معني را بياورند پس
اخالل بمعني ميشود و فصاحت و بالغت و حسن اداء و جزالت كالم از ميان
ميرود نديدهاي كه در ميان خودشان معروف است هر گاه كسي خواست
فرضا دويدن اسبي را تعريف كند و بعبارت غير اليقي تعبير آورد يا تشبيه
بيجائي نمود ساير ادباء انكار بر او ميكنند و نسبت بعدم فصاحت ميدهند و
بديهي است كه كسي كه در فني متبحر نيست و بخواهد در آن موضوع
صحبت كند البته فاسد ميكند آن را و كالم او خالي از فصاحت و بالغت
خواهد شد پس اين طبقه هم عاجزند از اينكه مثل قرآن را بياورند و اما علماء
ايشان در علوم و فنون ديگر مثل كهانت و رياضت و غير آن كه غير از علوم
و معارف و شرايع انبياء و احوال و سير ايشان و اسرار شريعت و طريقت و
حقيقت است بهمين طور زيرا كه شخص طبيب مثال اگر خواست در فن
ديگر كه نميداند صحبت كند البته تعبير او جاهالنه ميشود و خالي از
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فصاحت و بالغت است همچنانكه دانستي باقي ماند طبقه علماء و حكماء
و فقهاء كه مطلعند اين دسته هم اما آنها كه بدرجات عاليه نرسيدهاند البته
عاجزند از بياني كه كملين آنها قادر بر آن هستند پس البته عاجز از معارضه
قرآن هستند زيرا كه علم و حكمت پيغمبر صلي اهلل عليه و آله و فضل او كه
قابل انكار نيست و جميع علماء و حكماء از او گرفتهاند و شاهد اين مطلب
سنت جامعه قائمه او است كه در بيان توحيد و اسماء و صفات پروردگار و
شرح احوال معاد است و شريعت او
صفحه ٤٠
كه در سياست مدن و تدبير منزل و اصالح نفس و اطالع بر سنن انبياء و
شرح احوال ايشان و شرايع ايشان و مشتمل بر اسرار غيبيه و بيان احوال
مالئكه و جن و انس و حيوان و نبات و جماد و اسرار مبدأ و معاد و حقايق
ايجاد كه احاديث و اخبار مرويه از آن حضرت مشحون بجميع اينها است و
علم و حكمت او محل انكار احدي از مؤمن و كافر نيست پس كيست كه
علم او باين پايه است تا بتواند كتابي مثل كتاب او بياورد و حال اينكه اين
كتاب با كوچكي حجم تبيان همه چيز در آن گذارده شده و او است كه
داناتر است بآنچه در اين كتاب گذارده و روز بروز گنجهائي از علم از اين
كتاب استخراج ميشود كه پيش از آن نفهميده بودند پس از اين راه بدان كه
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احدي مثل كتاب او نخواهد آورد و اگر گاهي از ملحدي عباراتي را بشنوي
كه مسجع و مقفا باشد و سبك آن شباهتي بقرآن داشته باشد گمان نكني كه
مثل قرآن ميشود هيهات نه هر عبارت عربي قرآن است و گمان مكن كه
عرب عاجز بودند از اينكه الفاظ عربي مسجعي را ادا بكنند زيرا كه ايشان بر
اين كار از همه كس تواناتر بودند و لكن ميدانستند كه نه هر صاحب جمالي
يوسف است نميبيني كه اين بيچارهها عاجزند از اينكه يك شعر مثل يكي از
فصحاء عرب بياورند همانها كه پيغمبر صلي اهلل عليه و آله بر آنها تحدي
فرمود بقرآن و عاجز شدند از اينكه مثل آن بياورند پس چگونه كالم آن
جماعت مثل قرآن ميشود آيا همين كه لفظ عربي شد كفايت است در
مماثلت و آيا عرب از آوردن كالم عربي عاجز شدند كه اقرار بعجز نمودند
حاشا و حاشا پس ظاهر شد براي هر عاقلي كه براي احدي ممكن نيست كه
مثل قرآن بياورد زيرا كه علم هيچكس به پيغمبر صلي اهلل عليه و آله نميرسد
و همين دليل كفايت است و اگر بيان بيشتري خواسته باشي بكتاب
صفحه ٤١
شهابثاقب كه در رجم نواصب نوشتهام مراجعه نما يا كتاب ازهاقالباطل
و يا ارشادالعوام و بيان مفصلتر از اينها هم در كتاب فطرةالسليمه بهمين
زودي خواهم نگاشت و ال قوة اال باهلل .
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نجم از آيات و داليل ظاهره سنت طاهره آن حضرت است و براي كسي كه
از علم سياست مدن و تدبير منزل و تدبير بدن و اصالح نفس و تعمير بالد و
نظم امور و قشونكشي و سلطنت بهرهاي داشته باشد و اطالع بر سنن انبياء
ماضين داشته باشد در سنت آن حضرت داللت كافيهايست بر حقيقت او زيرا
كه سنت غراء او جامع جميع اين مراتب و غير آن است به بهتر وجهي و
كاملتر طوري بطوري كه مخالفين همه اذعان نمودند كه او مرد حكيمي
بوده و چيزهاي كمي هم از سنت او اقتباس نمودهاند و سبب انتظام امور
ايشان شد و اگر سنت او را اقامه مينمودند بر همه عباد غالب ميشدند و
جميع بالد را مسخر مينمودند آيا نشنيدهاي كه عساكر اسالم در مدت كمي
چقدر از بالد فتح نمودند و بالد عراق و فارس و روم و جميع عرب را فتح
نمودند و نبود اين فتوحات جز اينكه به دستورالعمل آن حضرت راه ميرفتند
و بهر اندازه كه مخالفت نمودند باعث زوال آنها شد و بآنجا رسيد كه رسيد
خالصه كه سنت او عبارت است از امر بمعروف و عدالت و نيكي و نهي از
فحشاء و منكر و ظلم باين طريقه كه بيان فرموده در حالي كه مرد اميي از
عرب است واضحتر دليلي است كه از جانب خداست چرا كه علماء بزرگ
و حكماء بالغ بعد از درس خواندن و بحث تمام آخر صاحب اين علوم
نميشوند و احاطه باطراف فرمايشات آن حضرت نميكنند چگونه و حال آنكه

صفحه | 82

بعد از بيان و تنبيه او باز نميتوانند حكمت آن فرمايشات را بفهمند همچنانكه
جميع حكماء
صفحه ٤٢
اقرار بعجز از ادراك آنها نمودند و جرأت نميكنند كه در مسأله تكلم نمايند
مگر بعد از مراجعه بسنت آن حضرت و يك نفر مرد عامي قادر نميشود بر
وضع اين احكام باين استحكام بر طبق عقل مگر اينكه خداوند تعليم او
فرموده باشد و آنچه را كه ميبيني از كلمات فقهاء بر خالف عقل مينمايد
اينها ناشي از سوء افهام فقهاء است و از استخراج و استنباط ركيك خود
آنهاست كه با سليقه معوج اخبار را كج كردهاند يا بواسطه تقيهايست كه از
خود ائمه اطهار عليهم السالم صادر شده است پس علماء هم مطابق فتاوي
ركيكه عامه فتوي دادهاند و شريعت مقدسه او بوجهي است كه همه عقول
سليمه ميشناسند او را و اگر بعضي از وجوه احكام او شناخته نشود انكار و
قدح در آن جايز نيست در ميان هزارهزار مسئله كه بعضي از حكمت آنها
دانسته شده است مثل اينكه اگر كتاب حكيمي را ببيني كه هزاران مسئله در
آن در منتهاي حكمت و صحت بيان شده و مسائلي را در آن ببيني كه وجه
حكمت آنها را نداني نفس خود را بجهل نسبت ميدهي و سوء ظن درباره
حكيم با وفور علم او نميبري و گمان خطا نمينمائي پس اگر بعضي مسائل
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از شريعت پيغمبر را نفهمي چطور شك در آن ميكني و اگر منصفي انصاف
بدهد ميفهمد كه شريعت او كه حاوي حكمت هر چيزي است و هيچ چيز
نيست مگر اينكه كتاب و سنتي در آن نازل شده بزرگترين معجزه باقيه آن
حضرت است كه داللت ميكند بر اينكه او پيغمبري است عارف بهمه حقايق
اشياء و احكام آنها و جاهل و دروغگو اين سعه و احاطه و معرفت باحكام
اشياء و احوال و قرانات آنها را ندارد و كسي كه ادعاء نبوت نمايد و طريقه
صبيانيه بياورد كه بعضي چيزها را بداند و بعضي را نداند و اقوال او مخالف
يكديگر باشد و هتاك و بيباك و بيتدبير باشد دو روز نميتواند در ميانه مردم
راه رود و امر او خاموش ميشود
صفحه ٤٣
و دعوت او فاسد ميشود و ايام او منقضي ميشود و اثري از او باقي نميماند
زيرا كه براي امور صبياني و بچهبازي دوامي نيست و اين امر محكم و شرع
مبين و دولت مستقله و عزت الهيه است و امر صبياني جهالني نيست و باقي
و برقرار است صلوات خدا بر آن پيغمبر پاك و معصوم باد ما ايمان آورديم
باو و تصديق نموديم قول او را بارخدايا ما را در گروه او محشور بفرما و
پسنديده او قرار بده بحق حرمت او آمين آمين .
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نجم هر گاه با ديده انصاف تدبر نمائي ميبيني كه معقول نيست معنيي براي
پيغمبر مگر آنچه ذكر شد زيرا كه پيغمبر بايد بشري باشد معروف النسب
صاحب علم و كمال با وقار با متانت صاحب حكمت داراي صفات حميده
و اخالق كريمه خداترس زاهد پارسا و عابد و گريهكننده مستجابالدعوه
باشد و از جانب خدا آمده باشد و خبر از او بدهد و بگويد كه آنچه ميگويم
بوحي خداست كه بمن فرموده كه چنين و چنان بگويم و اقوال او مطابق
عقل سليم باشد و فطرت مستقيم قبول نمايد آنرا و پس از آن شاهدي داشته
باشد بر قول خود و صاحب خارق عادت باشد ولو يك خارق عادت باشد
زيرا كه يكي هم كفايت است و خداوند هم تصديق او را نموده باشد و ابطال
او را نفرمايد و اگر دروغگو و حيلهباز است ظاهر بفرمايد امر او را پس اگر
اينطور مردي آمد و ادعا كرد و خدا هم تصديق او را نمود ما ميفهميم كه
پيغمبر است و معنيي براي پيغمبر نيست مگر همين و هر كس معني ديگر
براي پيغمبر ميداند كه موافق حكمت است بياورد و كي ميتواند بغير اين
بگويد و بتحقيق كه مردي آمد بطوري كه گفتيم آمد و دعوت فرمود و
خارق عادت هم آورد و خدا هم تصديق او را فرمود پس چرا منافق و كافر
تصديق امر او را ننمود و آيا عذرشان چه بود و آيا كفر غير از اين است اگر
برهاني
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صفحه ٤٤
دارند بياورند و صرف احتمال و النسلم و يحتمل كه دليل امر نميشود و
مبدأ كفر همين قول يحتمل است ريبه بخود راه ندهيد پس شك ميكنيد پس
كافر ميشويد و هر كس شك در نبوت آن حضرت دارد بايد براي نبي تفسير
ديگر غير از آنچه گفتيم بنمايد يا انكار خارق عادات او را بنمايد و حال
اينكه از آفتاب روشنتر است و متجاوز از هزار معجز براي آن حضرت ضبط
كردهاند و من نميگويم آنچه را كه علماء سابقين گفتهاند و در قول آنها
تشكيك شده و در قول من هم بهمان طور شك نمايند و من استناد به
يكييكي روايات نمينمايم كه بگويند اين غير ثابت است بلكه من ميگويم
كه او نوعا خارق عاداتي آورده است البته و قرآن او هم كه حاضر است و
منكر نوع خارق عادت با وجود اين تواتر مثل منكر وجود مكه و مدينه است
يا منكر اينكه مردي پيدا شد در مكه كه اسم او محمد بود صلي اهلل عليه و
آله و اين شخص قابل خطاب نيست كه باينطور خود را بمخاطره انداخته
هزار معجز از آن بزرگوار روايت شده است و اگر خداوند ميدانست كه اينها
كذب و افتراء است بطالن امر او را اظهار ميفرمود البته زيرا كه خداوند
جاهل بصدق و كذب نيست و حق و باطل را ميداند پس ما بتصديق خداوند
تصديق نموديم او را و اين است راه شناختن هر نبي و وصي و وليي و حق
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آن نيست كه هيچ دشمني در آن احتمال ندهد زيرا كه اين احتماالت از عالئم
نفاق و كفر است زيرا وقتي كه مردي برخاست روبروي خداوند و طعني و
تهمتي درباره او نيست و ادعاء نبوت فرمود و خبري آورد و بر دعوت خود
اقامه حجت خدائي نمود و خارق عادت آورد و خداوند امر او را باطل نفرمود
و يا آنكه شخص سابقي كه امر او ثابت شده است نص بر او نمود اين هم
كفايت است از حيث حجت بودن و بعد از اين اگر كسي بگويد يقين نميكنم
اين صاحب مرض قلبي است و هر كس بگويد تسليم نميشوم اين از استكبار
و عتو است و هر كس باز احتمال ميدهد اين از
صفحه ٤٥
وسواس است و هيچيك از اين امور نقصي بر شخص صاحب حق وارد
نمياورد زيرا كه امر يقيني را با يقين ميتوان نقض نمود الغير پس ثابت باش
كه خداوند تو را در دنيا و آخرت ثابت بدارد .
نجم همينكه نبوت محمد صلي اهلل عليه و آله را دانستي كه او نبي حق است
و كتاب پروردگار خود را شناختي پس هر چه ثابت شد بر تو كه قول او و
قول پرورنده او است بگير بآن و آنچه كه ثابت نشد ترك بكن آن را تا وقتي
كه ثابت بشود و سخني در اين باب عجالة نيست پس هر چه ثابت شد بر تو
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از آنچه كه پيغمبر درباره خود فرموده يا درباره ديگري يا بيان تكليفي از
تكاليف يا چيز ديگر را بيان فرموده تصديق مينمائي و اگر ثابت نشد بر تو
ايمان نميآوري و ما در اينجا در صدد ذكر شئون فضايل آن حضرت نيستيم
و غرض محض اثبات بعضي اصول است بر طريقه اهل وصول و بعضي خصال
آن حضرت ضروري و معلوم است كه عالم و سخي و شجاع و معصوم و
مطهر بود راستگو و حافظ وحي و رساننده از جانب خدا بود همانطور كه
خداوند خواسته بود سهو و لهو در اداء دين خدا نداشت و شاهد بر جميع
امم بود از هواي خود نطق نميفرمود مگر اينكه وحي خدا بود كه باو وحي
ميشد سهو در فرمايش او نبود كه ناطق از زبان شيطان باشد در اعمال خود
سهو نداشت زيرا كه خداوند ميفرمايد ان لكم في رسول اهلل اسوة حسنة و
فرموده است فاتبعوني يحببكم اهلل پس اگر بعض اعمال او سهو يا خطا باشد
بأمر خداوند نيست البته و عامل آن شيطان است پس تأسي باو تأسي بشيطان
ميشود و متابعت او در اين هنگام متابعت شيطان است و خداوند ميفرمايد و
ماارسلنا من رسول اال ليطاع باذن اهلل  ،و ما آتيكم الرسول فخذوه
صفحه ٤٦
و ما نهيكم عنه فانتهوا و فرمود من يطع الرسول فقد اطاع اهلل و فرمود فاتبعوه
لعلكم تهتدون پس پيغمبر سهو نميكند و خطا نميكند در اقوال و افعال
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خودش و اما آنچه در قرآن ديدهاي فاما ينسينك الشيطان فالتقعد بعد الذكري
مع القوم الظالمين و قول خداوند و اذكر ربك اذا نسيت اينها خطاب به
پيغمبر نيست بلكه خطاب به مستمع و ناظر در قرآن است همچنانكه من در
كتاب خودم ميگويم اگر تو چنين بگوئي يا بفهم يا بدان و مخاطب معيني
را قصد ندارم و اين خطاب است بهر كس كه كتاب در دست او بيفتد و
آنطور باشد نه آن كسي كه آنطور نيست همچنين است قرآن كتاب تصنيف
خداوند است و مثل الفاظ اعلم و انت و لك و بك البته در آن هست و
شخص معيني مقصود از اين الفاظ نيست و خطابي است بهر كس كه واقع
شود كه آنچه اليق خودش است ميگيرد و باين جهت روايت شده است نزل
القرآن باياك اعني و اسمعي يا جارة و بهر حال كه اخباري كه عقل شهادت
بر صحت آن ميدهد و آيات منطبق بر آنها است و اجماع بموافقت آنها منعقد
شده و محل شك و شبهه نيست صحيح است و اما رواياتي كه بر خالف اين
رسيده بموافقت عامه است و تقيه است و بر خالف عقل و معارض با اخبار
و آيات ديگري است پس عمل و اعتقاد به آنها نميشود و بساير فضايل ظاهره
ضروريه آن حضرت بايد ايمان آورد و اما آنچه غير ضروريه است دليل بر آن
الزم است و يك دليل اجمالي براي جميع فضايل بدست ميدهم و آن اين
است كه جميع ماسواي ذات احد حادث است و پيغمبر صلي اهلل عليه و آله
اول خلق خداست و كتاب و سنت و اجماع مسلمين شاهد اين معني است و
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در قرآن فرموده است انا اول المسلمين و فرموده است و له اسلم من في
السموات و االرض پس او اول
صفحه ٤٧
خلق و اشرف نبيين است و نبيون اشرف از سايرين هستند پس هر فضيلتي
غير از احديت در خلق است و او است اول خلق پس خود او بزرگتر صفتي
از صفات خداست پس او را از احديت پائين بياور و هر چه ميخواهي درباره
او بگو و نميتواني بگوئي و اهلل خليفتي عليك و صلي اهلل علي محمد و آله
الطاهرين و لعنة اهلل علي اعدائهم اجمعين .
نجم وقتي كه تصديق پيغمبر صلي اهلل عليه و آله را نمودي پس او مصدق
جميع انبياء و اوصياء سابق و شرايع ايشان است بالضروره و هر كس منكر
يكي از ايشان شود منكر پيغمبر است البته زيرا كه از ضروريات دين او و
صريح كتاب و سنت او تصديق انبياء است پس ما ايمان آورديم بجميع انبياء
و اوصياء ايشان و دوست داشتيم همه آنها را و اجماال تصديق همه را نموديم
زيرا كه از تفصيل احوال آنها بيخبريم و ايمان آورديم بشرايع آنها و وجوب
عمل بآن شرايع در زمان خودشان نه در اين زمان و انكار نداريم چيزي را از
آنچه يكي از پيغمبران يا اوصياء ايشان آوردهاند براي آنكه پيغمبر خودمان را
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تصديق نمودهايم و او تصديق ايشان را فرموده است صلي اهلل عليه و آله و
سلم .
آسمان چهارم
در امامت است و باشراقات اين آسمان شياطيني كه در امر امامت وسوسه
ميكنند ان شاء اهلل تعالي دفع ميشوند و در اين آسمان نيز نجوم
درخشندهايست :
نجم چون از بيانات سابقه دانستي كه براي اين خلق مدني الطبع سائس و
قيمي ضرور است و اال همه هالك ميشوند و آن سائس نبي است صلي اهلل
عليه و آله در حال حيوة
صفحه ٤٨
و بعد از وفات او سائس ديگر در ميانه الزم است كه سياست عباد و تعمير
بالد نمايد و عالمي الزم است كه تعليم جهال نمايد و حاكمي كه جلوگيري
از فساد نمايد و سلطاني كه لشكركشي نمايد و با دشمنان مقاتله و دفع غائله
از اسالم نمايد و سد ثغور كند و بغير اين نظام مختل ميشود و امر مردم فاسد
ميشود و هالك ميشوند البته و اين حاكم ناچار بايد منصوب از نزد خدا و
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رسول باشد كه عالم باسرار و ضماير و اعمال و افعال خلق باشد و نصب
حاكم از شأن رعيت نيست كه جاهل بصالح و فساد هستند و در ميان ايشان
منافقين و اهل تلبيس زيادند و جماعتي كه ايمانشان براي مصالح دنيوي
خودشان بوده و در حقيقت در صدد تخريب دين و تضييع شرع مبين هستند
همچنان كه پيغمبر صلي اهلل عليه و آله از حال آنها خبر داد و از فرق مختلفه
آنها در كتاب بيان شده و قابل انكار نيست پس اگر ميگويند نصب حاكم
الزم نيست پس چرا نصب ميكنند و اگر حاكم ضرور است و در حكمت
هم واجب است پس چگونه خداوند اخالل بحكمت ميفرمايد و اين امر را
واگذار بمنافقين ميفرمايد كه هر كه را بخواهند نصب نمايند و اگر گفته
شود كه در ميان مردم مؤمنين نيز هستند ميگويم كيست كه مؤمن را از منافق
تميز بدهد غير از خداي سبحانه و كي ميتواند كه جميع امت را در مقامي
جمع نمايد تا اجماع بر شخصي نمايند وانگهي اجتماع امت حجت است در
امري كه شهادت بدهند نه در امري كه از خودشان رأي بدهند مخصوصا كه
ما علم قطعي داريم كه ضماير يكديگر را نميدانند و مؤمن و منافق را
تشخيص نميدهند پس اي بسا كه اتفاق امت بر منافقي واقع شود و اگر گفته
شود كه اتفاق بعضي امت كفايت است همين مبدأ شقاق است و اگر بگويند
اجتماع همه امت الزم است اين امر ممتنعي است و آيا زنها و بچهها و جهال
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و عوام و بلهاء كجا ميدانند كه كي قادر بر قشونكشي و تقسيم غنائم و
تعليم جهال و حكميت در مشاجرات است اگر ميگوئيد اجتماع اهل حل و
صفحه ٤٩
عقد كافي است كيست كه تميز آنها را بدهد و حال اينكه در تصديق اهليت
آنها هم اختالف است و اي بسا شخص ساكتي كه در گوشهاي منزوي است
و كسي او را نميشناسد و از اهل حل و عقد است و داخل اجماع نميشود و
بعالوه اهل حل و عقد هم كه از ضماير مردم آگاه نيستند پس اعتنائي بتصديق
و انكار آنها نيست و امثال ايشان قادر بر نصب حاكم عادل نيستند با اينكه
اين نوع اجتماع امري است كسرواني و قيصراني و امر الهي نيست و عقل
سليم هم شاهد اين مطلب است و حجت بايد منصوب از نزد خداوند و
منصوص عليه باشد از خداوند و رسول او و آن شخص باتفاق همه احدي
نيست غير از علي عليه السالم كه نصوص بيشمار از عامه و خاصه در اين
خصوص روايت شده و اگر چه خود عامه عمل به آنها نكردند پس او است
امام مفترض الطاعه كه از جانب خداوند است بخصوص كه صاحب علوم و
كرامات و عالمات بود و ادعاء امامت فرمود و اقامه حجت نمود و معجزات
عديده از آن حضرت روايت شده كه خداوند تصديق فرموده و مورد انكار
واقع نشده با اين تفصيل همه با او دشمني كردند سواي شرذمه قليلي معذلك
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قادر نشدند كه استنباط عيبي بر آن حضرت نمايند پس او است خليفه بالفصل
كه از جانب خداوند و رسول او صلي اهلل عليه و آله بعد از آن حضرت معين
شده است .
نجم همه مسلمين دانستهاند كه اين جماعت غاصبين كه ادعاء امامت نمودند
داراي علمي نبودند و عصمت و طهارتي نداشتند و قرابت و كرامت و
خصوصيتي با رسول خدا نداشتند و سابقه و الحقه در اسالم نداشتند نصي
درباره ايشان نشده بود و دانستي تو كه حاكم و قيم بر بندگان و مستولي بر
بالد بايد اعلم از كل باشد و معصوم و مطهر و منصوب از جانب پروردگار
باشد و ما استدالل بمصالح آنطور كه سابقين كردهاند نميكنيم تا آن
اعتراضات بر ما وارد آيد و لكن
صفحه ٥٠
ما با براهين الهيه استدالل ميكنيم همانطور كه در نبوت سبق ذكر يافت پس
اعتراضات جهال بر ما وارد نميآيد پس ثابت باش كه خدا تو را در دنيا و
آخرت ثابت بدارد و مذهب ديگر تو را بسوي خود نبرد و مخصوصا كه
شبهات آنها در اول امر بود و ما محتاج بوديم كه رد نمائيم و اما بعد از آني
كه خداوند بر تو منت نهاد آخر امر و انقطاع حجج آنها را بتو نمايانيد پس
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ديگر چه تزلزلي داري و حال آنكه دانستهاي كه البد بايد در زمين حجتي
قائم بعدل باشد و حافظ دين خدا و سنت رسول باشد پس آيا امروز آن خليفه
و حجت امير بخارا يا وزير بغداد يا قيصر روم است و آيا خليفه رسول خدا
كجا است و آيا يزيد بن معاويه خليفه بود كه مردهاي ذريه پيغمبر را كشت
و زنانشان را اسير نمود و آيا ساير بنياميه و بنيعباس قتله ذريه رسول خدا
صلي اهلل عليه و آله كه دائم الخمر و متجاهر بانواع فسق و كفر بودند خليفه
رسول خدا بودند و آيا از دين خداست كه قيصر روم خليفه رسول باشد و با
فرنگيان صلح نمايد باين شرط كه بسنت آنها سلوك كند و رعيت را هم بر
آن وادارد و يا امير بخارا خليفه مسلمين است كه بر زنها و بچههاي مسلمين
ميجهد و آيا اين جماعت ذرهاي از شرايط استيفاء كفر و فسق را فروگذار
نمودند و آيا امر ايشان غير از ساير دول ظالمه است مثل دول انگليس و روس
و غيرها و اآلن كه امر آنها منقطع شده و دين آنها بر باد رفته و قائم بديني
هم در ميانه آنها نيست و همچه ادعائي هم ندارند پس طريقه آنها طريقه بغي
و عناد و فسق و فساد است و اما طريقه شيعه اين است كه ميگويند البد
است در هر عصري از امام و حجتي كه معصوم و مطهر و منصوص باشد و
اكمل و اعلم و احكم رعيت باشد و هيچ عصري خالي از حجت نيست و
اگر زمين از حجت خالي شود اهلش را فروميبرد البته زيرا كه در آن وقت
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كسي كه علت غائي بسبب او ظاهر ميشود در ميانه نيست و ساير خلق هم
قائم باين امر نميشود و اگر علت غائي ظاهر نشود وجود خلق لغو ميشود
صفحه ٥١
و لغو از حكيم صادر نميشود پس زمين فروميرود و باقي نميماند .
نجم پس بعد از اميرالمؤمنين قائد غر محجلين و مطلوب هر طالب علي ابن
ابيطالب حسن است پس حسين پس علي بن الحسين پس محمد بن علي پس
جعفر بن محمد پس موسي بن جعفر پس علي بن موسي پس محمد بن علي
پس علي بن محمد پس حسن بن علي پس حجت قائم و حي منتظر محمد بن
الحسن صلوات اهلل عليهم اجمعين كه هر الحقي از ايشان امام است بعد از
سابق خودش در عصر بعد از او بنص امام سابق و برهان قائم از جانب او و
تصديق خداوند سبحانه كه امر ايشان را باطل نفرمود با اينكه در هر عصري
سلطان زمان و علماء امت دشمني با ايشان ميورزيدند و جميع اكابر و اشراف
و حكماء و فالسفه و سحره و كهنه و علماء ساير ملل ساعي در ابطال امر
ايشان و قطع حجت ايشان بودند و از هيچ اتهامي باك نداشتند و معذلك
قادر نشد احدي از ايشان كه نقصي بر ايشان وارد آورد و مستمسكي داشته
باشد ولو جزئي باشد و باشد عداوت با ايشان دشمني كردند و كفايت نكرد
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كه راضي بقتل ايشان شدند و الي االبد تحمل عار و ننگ بر خودشان نمودند
و بطمع خاموش كردن امر ايشان كمر قتل ايشان را بستند و ثمري نبخشيد
و امر ايشان ظاهرتر شد و چارهاي نداشتند جز اينكه بجاللت و عظمت و
علم و حكمت آن بزرگواران اقرار نمايند زيرا كه از فرط ظهور مجال انكار
نبود و همه اتفاق كردند بر اينكه ايشان اعلم و اتقي و ازهد و اورع اهل عصر
خود بودند پس وقتي كه ديديم خداوند باين نحو تصديق ايشان را فرمود
دانستيم كه ايشان حجج معصومين هستند كه منصوص از جانب خداوند و
مخصوص بكرامت او هستند و شيعه اجماع دارند كه ايشان منصوص از
جانب خدا و رسولند و معجزات و خوارق عادات و علوم بسيار از ايشان
روايت
صفحه ٥٢
كردهاند و خالفي هم از خودشان با دشمنانشان ظاهر نشد بهيچ وجه و
احتمال اينكه خالفي ظاهر شده و بر ما پنهان است و بما نرسيده در ادله
خلقيه لميه متمشي است و اما در براهين الهيه انيه كه ما در صدد اثبات آن
هستيم مطلقا راهبر نيست زيرا كه خداي قادر شاهد حكيم غني نميترسد از
احدي و اخالل بحكمت نميفرمايد و عبثكار و لغوكار نيست و اغراء
بباطل نميفرمايد و امر عباد و بالد را فاسد نميكند پس ايشانند حجج
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معصومين و مطهرين كه منصوص از خدايند و بعالوه هر كس تتبع در اخبار
و آثار نمايد عيانا ميبيند كه دين و سنتي براي پيغمبر صلي اهلل عليه و آله نيست
مگر آنچه از ناحيه ايشان صادر شده و هر كس از ايشان نگرفته است ديني
براي او نيست و از اصحاب رأي و هوس و قياس و استحسان است و غير از
ايشان بعد از رسول خدا حافظي براي دين نيست صلوات اهلل عليهم و ايشانند
كساني كه بيان فرايض و اقامه حدود و نشر شرايع و احكام فرمودند و شرع
پيغمبر را سنت قرار دادهاند و احدي غير از ايشان نبود و هر كس كه از ايشان
مستقيما نگرفته است ديني براي او نيست و آنچه متدين بآن شدهاند جز
خرافاتي و مزخرفاتي نيست كه آنرا دين و طريقه خودشان قرار دادهاند و اين
مطلب براي كسي كه تتبع در اخبار عامه و خاصه نموده است روشنتر از
آفتاب است ايمان آورديم بسر ايشان و عالنيه ايشان و اول و آخر و ظاهر و
باطن ايشان از خداوند خواستاريم كه ما را با ايشان محشور فرمايد و در دنيا
و آخرت با ايشان قرار دهد .
نجم همچنين است احتماالت واقفيه كه در بعضي ائمه عليهم السالم توقف
كردهاند و ساير فرق مختلفه شيعه در استدالل ما بر اثبات امر ائمه اثنيعشر
وارد نيست زيرا كه ما امر
صفحه ٥٣
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آخر ايشان را اثبات ميكنيم بهمان دليل كه امر اول ايشان را اثبات ميكنيم
و دليل تصديق پروردگار جاري در جميع آنها است زيرا كه همه ايشان بطور
قطع ادعاء امامت نمودند و همه ايشان مدعي نص امام سابق و نص خداوند
بودند قطعا و علوم و خوارق عادات از هر يك ايشان نوعا بطور قطع ظاهر
شده و شيعه معجزات و نصوص بسياري روايت نمودهاند و كتب بسيار
نوشتهاند و محمد بن الحسن الحر العاملي كتابي نوشته است كه آنرا
اثباتالهداة بالنصوص و المعجزات نام نهاده در دو مجلد كه در املاآلمل
ذكر نموده كه مشتمل بر بيش از بيستهزار حديث است با اسانيدي كه
نزديك به هفتادهزار است كه جميعشان منقول از كتب عامه و خاصه است
بدون تكرار با بهترين ترتيبي و باسماء كتب منقوله از آنها تصريح نموده و
كتاب مشتمل بر ابوابي است كه در هر بابي فصولي است و در هر فصلي
اخبار مناسب آن را از كتابي نقل نموده و از يكصد و چهل و دو كتاب از
كتب خاصه در آن كتاب روايت دارد و از بيست و چهار كتاب از كتب
عامه و اين جمله را بدون واسطه روايت كرده و از پنجاه كتاب از كتب
خاصه نقل نموده است بواسطه اصحاب كتب سابقه و از دويست و بيست و
سه كتاب از كتب عامه روايت كرده است بواسطه اصحاب كتب سابقه و
تصريح باسماء همه آن كتب نموده است كه جمعا سيصد و هشتاد و هشت
كتاب ميشود و از كتب ديگر هم نيز روايت نموده است كه اسامي آنها داخل
صفحه | 99

در اين عدد نيست و در مقام نقل از آنها تصريح باسماء آنها شده و همين تو
را كافي است  ،تمام شد كالم او شكر اهلل مساعيه الجميلة و جزاه عن ائمته
خير الجزاء پس وقتي كه روايات عامه و خاصه درباره ايشان به هفتادهزار
ميرسد چه تواتر از اين بزرگتر و چه امري در اسالم باين مرتبه از شهرت است
و خداي سبحانه تصديق اين روايات را
صفحه ٥٤
فرموده و انكار نفرموده بر ايشان و ابطال نفرموده آنها را پس بهر چه امر
اول ايشان اثبات ميشود امر آخرشان نيز اثبات ميشود پس از شبهات ساير
فرق باك مدار ان شاء اهلل و ايمان بياور به اولي ايشان و آخري ايشان و ظاهر
ايشان و باطن ايشان بدون اضطراب و تزلزل .
نجم چگونه شك كرده ميشود در امر ايشان و حال اينكه اين قبور ايشان
است بعد از وفاتشان بلكه قبور اوالد و منسوبين ايشان كه از آنها كرامات و
معجزاتي ظاهر ميشود كه نوع آنها قابل انكار نيست و اگر چه در بعض آنها
توقف ممكن است و اما نوع آنها كه آنقدر شايع شده است كه همه جا را پر
كرده و اگر شككننده شك نمايد كه ما ميبينيم مردماني را كه بمرد باطلي
اعتقاد ميورزند و كراماتي از او روايت ميكنند پس محتمل است اين روايات
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هم از اين قبيل باشد ميگويم كه اگر استدالل ما با حجج ارضيه بود اين
احتمال ميرفت و لكن اگر با حجج آسماني استدالل نمائيم اين احتماالت
منقطع است زيرا كه خداي سبحانه است كه احقاق حق و ابطال باطل
ميفرمايد و ان اهلل اليصلح عمل المفسدين  ،و اليفلح الساحر حيث اتي  ،و
ان الباطل كان زهوقا آيا نميبيني كه با وجود كثرت اهل باطل بطالن امر آنها
را فهميدهاي و خداوند اظهار فساد امر آنها را فرموده و دروغ ايشان را
دانستهاي و باين جهت آنها را موسوم بأهل باطل نمودهاي و اما آلمحمد
عليهم السالم روايات از ايشان شده و خداوند اظهار كذب و فساد امر ايشان
را نفرموده پس كسي كه روايت بر او ميشود و دروغ آن هم ظاهر ميشود
نيست مثل آن كسي كه روايت بر او ميشود و دروغ آن ظاهر نميشود آيا
نميبيني كه هيچوقت بواسطه بودن دروغگويان در دنيا تو شك در قول
شخص ثقه نميكني زيرا كه صادق و كاذب اگر چه در روايت و اخبار
اشتراك
صفحه ٥٥
دارند اما در وثاقت و دروغگوئي فرق دارند پس براي اهل باطل هم كرامات
ذكر شده و بطالن آن هم فهميده شده و خداوند اظهار فساد امر آنها را
فرموده و براي اهل حق هم روايت شده و فساد آن ظاهر نشده پس قياس
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بيكديگر نميشوند و بواسطه شك در آن شك در اين نميشود و كسي كه
تصديق شده است نيست مثل كسي كه تكذيب شده است و وجود مكذب
بمصدق ضرر نميرساند نميبيني كه اگر دو روايت از رسول خدا صلي اهلل عليه
و آله در حضور او بشود يكي را تصديق و ديگري را تكذيب فرمايد ما شك
در خبر مصدق بواسطه دروغ بودن آن يكي نميكنيم همچنين ما در صدق
آنچه نسبت بخدا داده است و خدا هم تصديق آن را فرموده بواسطه نسبتهاي
ديگر كه بخدا داده شده باشد و تكذيب آنها را فرموده باشد شك نميكنيم
و در اين نوع استدالل احتمال خطا و نقص نميرود و زيانكار نميشود كسي
كه با اين دليل راه رود در دنيا و آخرت ان شاء اهلل پس تمام سعي تو در
معرفت تصديق پروردگار باشد الغير .
نجم پس وقتي كه امامت و عصمت و طهارت ايشان را دانستي اقرار بساير
فضايل ايشان آسان ميشود زيرا از دين شيعه است كه ايشان نفس پيغمبرند و
از نور او و طينت او خلق شدهاند و اشرف خلق و اول خلقند بعد از پيغمبر
صلي اهلل عليه و آله و ايشان بضعه پيغمبر و جزء اويند و اخبار زيادي در
فضايل ايشان متواتر است كه روات آثار و حمله آنها روايت آن اخبار را
نمودهاند و خداوند هم تصديق آنها را فرموده همانطوري كه در امر امامت و
عصمت و طهارت تصديق ايشان را فرموده و كتابهاي بسيار در فضايل ايشان
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از عامه و خاصه نوشته شده كه از كتبي كه در اثبات امامتشان نوشته شده
بمراتب زيادتر است چه خوب گفته است شاعر :
صفحه ٥٦
لقد كتمت آثار آل محمد

** * **

احباؤهم خوفا و اعداؤهم

بغضا
و قد خرجت من بين هذين نبذة

** * **

بها مأل اهلل السموات

و االرضا
پس چاره براي احدي جز اقرار به آنها نيست پس وقتي كه پيغمبر صلي اهلل
عليه و آله اول خلق و اشرف خلق است و ايشان نفس پيغمبر و از طينت او
شمرده ميشوند پس براي ايشان است هر فضل و سابقهاي و باين جهت روايت
شده است كه ما را از ربوبيت پائين بياوريد و در فضل ما هر چه ميخواهيد
بگوئيد كه نخواهيد رسيد پس انكار فضايل ايشان را نميكند مگر كسي كه
در دل او مرضي باشد يا مثل دشمنان ميخواهد كه اطفاء نور ايشان را نمايد
و يأبي اهلل اال ان يتم نوره و لو كره المشركون بلكه دشمنان ايشان از كثرت
وضوح امر نتوانستند انكار فضايل ايشان نمايند پس روايتها كردند و كتابها
نوشتند و اقرار بفضايل ايشان نمودند و چگونه انكار ميشود فضايل جماعتي
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كه در ربوبيت ايشان شك شده است تا چنانكه دشمن ايشان درباره ايشان
گفت :
تقيلت افعال الربوبية التي

** * **

عذرت بها من شك انك

مربوب
و از شافعي روايت شده كه گفته است :
و مات الشافعي و ليس يدري

** * **

علي ربه ام ربه اهلل

بالجمله اقرار بفضايل ظاهره معروفه ضروريه ايشان الزم است و انكار آنها
كفر است و اما فضايل نظريه ايشان بعد از وضوح و ثبوت كسي كه انكار
نمايد كافر است و قبل از ثبوت انكار آن موجب كفر نيست و اين ظاهر
است و بهمين قدر در اين مقام اكتفا ميشود ان شاء اهلل .
آسمان پنجم
در راندن شياطيني است كه در اوهام مؤمنين در امر غيبت
صفحه ٥٧
امام و ظهور و رجعت تشكيك مينمايند و در اين آسمان نجومي است :
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نجم گاهي شيطان انسان را از طول غيبت متحير مينمايد و از وجود امام
مأيوس ميكند چه برسد بظهور او پس باين جماعت ميگوئيم وقتي كه دانستي
كه نظم عالم بر نهج حكمت و صواب است بطوري كه اخالل بحكمت
جزئي نشده است تا چه رسد بكلي و فهميدي كه صانع احد قديم جل شأنه
حكيم است و اخالل در حكمت ايجاد نميفرمايد پس همچنانكه عطش
مهلك را خلق فرمود آب رافع عطش را قرار داده و جوع مهلك را كه قرار
داده طعام را قرار داده كه رافع آن است و امراض مهلكه خلق فرموده و
دواهاي شفادهنده و اطباء دانا را قرار داده و همچنين براي هر ضدي ضدي
قرار داده زيرا كه اگر دنيا از ضد خالي ميشد همه هالك ميشدند البته
همچنانكه واضح است براي كسي كه تدبر نمايد در عالم پس وقتي كه
خداوند جهل را خلق كرد علم را هم خلقت فرمود و وقتي كه نزاع خلق
فرمود حاكم رافع نزاع را هم قرار داد و چون فساد را قرار داد مصلح را هم
خلق فرمود و چون احتياج بوجود تمدن و صنايع را با وجود طبايع مختلفه
قرار داد جامع و ناظم پراكندگي و رافع اختالف را هم قرار داد و اگر غير
اين بود همه فاني ميشدند پس در حكمت واجب شد كه خداوند حجت
معصوم و عالم حكيمي را قرار دهد تا بوجود او تمدن خلق پايدار بماند پس
حجت در هر عصري از جانب خداوند البته قائم است اال اينكه گاهي ظاهر
است و گاهي براي حفظ نفس خودش از شر خلق مستور و مخفي است
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نميبيني كه آب براي آشاميدن است و گاهي فروميرود بجهت عذاب و گندم
براي خوردن است و گاهي كم ميشود بجهت سخط خدا بر خلقش بواسطه
ظلم آنها و وقتي كه آب صافي ناياب شد چندي با آبهاي آلوده بأمراض و
ناخوشيها زندگي
صفحه ٥٨
ميكنند و آن هم آب است اال اينكه آلوده بأكدار وبائي شده است و اگر آب
مطلق خالص در دنيا نبود طرفة العيني زندگي نميكردند و همچنين هر گاه
طعام صالح ناياب شود مدتي با غذاهاي ممرضه اكتفا ميكنند و آنها نيز
طعامند اال اينكه فاسدند و اگر مطلقا طعام نبود همه در آن اول هالك ميشدند
همچنين وقتي كه مردم ظلم بنفس خود نمودند و مستحق بالء و عذاب شديد
خداوند شدند حجت و حاكم بحق را كه براي نظم عباد و آبادي بالد آنها
قرار داده بود پنهان ميفرمايد و ترس و سختي آنها را بين خودشان قرار ميدهد
و بعضي از ظالمين را والي بعضي قرار ميدهد و آنها را فرق مختلفه قرار داده
و بعضي را به بعضي دفع ميفرمايد و هر دسته براي خودشان حاكم ظالمي
اختيار ميكنند كه اسباب فساد عباد و بالد ميشوند و ايام كمي بعيش ناخوشي
ميگذرانند و اين آن زندگاني نيست كه خداوند بمشيت خود قرار داده است
چنانكه فرمود و لو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من
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السماء و االرض و ان لو استقاموا علي الطريقة السقيناهم ماءا غدقا و مراد از
اين آب امام است كه در آيه ديگري مذكور است كه فرمود اگر صبح كرديد
در حالي كه آب شما فرورفته باشد كيست كه آب خوشگواري بر شما
بياورد يعني اگر امام شما غايب شد و فرمود اگر اهل كتاب بتورية و انجيل
و آنچه خداوند بر آنها نازل فرموده عمل ميكردند هرآينه از باالي سر و پائين
پايشان ميخوردند بعضي از ايشان ميانهروي را اختيار كردند و بسياري از آنها
بدكارانند باري باين جهات است كه خداوند حجت خود را پنهان فرموده و
مردم اكتفا باين حكام و اين عيش ناراحت و اين ذلت و محنت و تنگي
نمودند و سبب بقاء في الجمله ايشان همان است كه اصل نواميس از انبياء
است كه بمنزله طعام و شراب خالصي است كه مشوب با اهواء
صفحه ٥٩
و آراء خودشان نمودهاند و آنها را فاسد كردند و باين جهت عيش خودشان
فاسد شد و دچار تنگي و سختي شدند و گلوگير ايشان شد و من يتعد حدود
اهلل فقد ظلم نفسه و اگر مطلقا از سيرت انبياء چيزي در دستشان نبود همه
هالك ميشدند آيا عبرت نميگيري كه دنيا با همين قليل از حق كه مشوب و
ممزوج است دور ميزند و اگر حق مطلقا در ميانه نبود در ساعت هالك
ميشدند پس حافظ نظام همين حق مغشوش است كه آن را كج كردهاند پس
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ببين كه اگر حق خالص صافي ظاهر ميشد و تدبير عالم بر وجه صحت و
صواب ميشد چه ميشد قسم بخدا كه فساد مرتفع ميشد و عالم وسعت پيدا
ميكرد و دلها ساكن و مطمئن ميشد و بركات آسمان و زمين فراوان ميشد
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بصدهم عن سبيل
اهلل كثيرا پس وضع الهي نقصي در آن نيست و بر وجه حكمت و صواب است
اال اينكه مردم بنفس خود ظلم كردند بواسطه ظلم باولياء خدا و اعراض از
ايشان پس از لقاء ايشان محروم شدند و اين حكم ثانوي است و عذابي است
كه بمقتضاي اعمال ايشان و سوء اختيار ايشان است و بهمين طور خواهد
بود تا مدتشان بآخر برسد و خداوند بر بندگان ترحم فرمايد و عذاب را از
ايشان مرتفع فرمايد و براي هر عذابي هم مدتي و كتابي است و امم سابقه را
هم خداوند بهمين طور عذاب فرمود كه حجج ايشان را غايب فرمود
همچنانكه بعد از شيث علي نبينا و آله و عليه السالم خلق را عذاب فرمود و
حجتهاي ايشان را غايب فرمود تا زمان ادريس علي نبينا و آله و عليه السالم
و ادريس علي نبينا و آله و عليه السالم هم غايب شد و همچنين صالح و
موسي علي نبينا و آله و عليهما السالم هم غايب شدند و باين نحو است
غضب خدا
صفحه ٦٠
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بر بندگان و عذاب ايشان در هر موقع كه استعالء بجويند و تعدي بر اولياء
خدا نمايند و اين بزرگترين عذابي است كه خداوند اهل زمين را بآن عذاب
ميكند زيرا كه با غيبت حجج ظلم زياد ميشود باين جهت كه حاكم منصف
و مجري حدود در ميانه نيست و جهل مردم زياد ميشود زيرا كه معلم ندارند
پس غايت ايجاد كه عبادت و معرفت است از اكثر ايشان ظاهر نميشود پس
وجودشان مثل عبث ميشود پس هالكت ايشان نزديك ميشود و بالهاي
آسمان و زمين بطرف ايشان شتاب ميكند و هالك ميشوند و اگر نبود بواسطه
وجود عاملين بسنت حجت عليه السالم و اينكه باقي خلق اسباب معاش
ايشان هستند و اينكه احتمال دارد كه فرزندي از آنها متولد شود كه عمل
بسنت حجت نمايد در اسرع از طرفة العين همه هالك ميشدند پس اين
مطالب را كه دانستي شيطان در دل تو از طول غيبت وسوسه نكند زيرا كه
او ظاهر نميشود تا وقتي كه بيشتر زمين پاك شود از اين پليديها و جمعيت
بسياري مستعد شوند و ياري او را نمايند تا همه زمين را تطهير فرمايد پس
اين است سبب غيبت پس تضرع بخدا بنما و در طاعت حجت و آنان كه بر
طريقه او هستند ساعي باش تا در ضمن هالكشوندگان هالك نشوي و
السالم .
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نجم بدان اينكه خداوند سبحانه عالم را براي غايتي خلق فرموده كه آن
عبادت و معرفت است كه اگر اين غايت نبود عالم را خلق نميفرمود و چون
اين غايت بعد از استعداد خلق بروز خواهد كرد انتظار آن استعداد تام برده
ميشود تا روح غايت در آن دميده و ظاهر شود هم چنانكه جنين روح در آن
دميده نميشود مگر بعد از تمام شدن بدن و استعداد آالت و ادوات او براي
خدمات روح و اگر پيش از آن ظاهر ميشد هيچ عضوي مطاوعه او را نداشت
و ظهور روح
صفحه ٦١
در آن عبث ميشد و اين عالم از روزي كه خلق شده است اعضاء و جوارح
او ناقص بوده و براي ظهور روح غايت مستعد نبوده و بهمين جهت قابيل
هابيل را ميكشد و ظلم و جور در عالم شايع ميشود و هميشه انبياء و اوصياء
و حجتهاي خدا مستور و مقهور و مبتال و اسير دست فجار ميشوند زيرا كه
زمان و اهل آن استعداد نداشتهاند و غايت در آنها آنطوري كه بايد ظاهر نشده
و خداوند هم عالم را خلق نفرموده مگر براي غايت و ناچار بايد زمان كامل
بشود تا ظهور غايت در آن بشود و آن عبادتي است كه آلوده بكفر و ظلم
نباشد و اين ممكن نيست مگر بوجود حجج پس ناچار بايد زمان و اهل زمان
مستعد بشوند و حجج معصومين ظاهر شوند و اين قول خداست هو الذي
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ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون
و اين در رجعت است كه پيغمبر صلي اهلل عليه و آله و آلمحمد عليهم السالم
رجعت فرمايند چرا كه بدأ و ختم خلق با ايشان است و براي ايشان خدا خلق
فرموده خلق را كه فرمود وعد اهلل الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات
ليستخلفنهم في االرض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم
الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني اليشركون بي شيئا
و در اين باب اخبار متواتر از ائمه اطهار صلوات اهلل عليهم رسيده است كه
مجالي براي كسي در انكار آن نيست و در كتاب ارشادالعوام تفصيل اين
مطلب را دادهايم و در كتاب فطرةالسليمه هم ان شاء اهلل تفصيل خواهيم داد
پس شيطان خاطر تو وسوسه نكند كه چطور خداوند مردگان را زنده
ميفرمايد و باين دنيا برميگردند زيرا كه كسي كه اول خلقشان فرموده قادر
است كه برگرداند آنها را و چه عجبي است بخصوص كه جماعت بسياري
بعد از مردن بواسطه
صفحه ٦٢
معجزه انبياء و حجج برگشتهاند و اخبار متواتر در اين باب داريم و كتب
زيادي در امر رجعت نوشته شده و قرآن در مواضعي تصريح باين ميفرمايد
پس مجالي براي وسوسه نيست ان شاء اهلل .
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نجم و اما تفصيل احوال رجعت كه اختالف در آن شده است اسباب وسوسه
و انكار نشود بجهت اينكه براي اختالف اخبار اسبابي است كه از آن جمله
عدم حفظ و ضبط روات است و يكي بواسطه وضع دروغگويان بر آلمحمد
است عليهم السالم و يكي تقيه است كه اصل هر بليه است و يكي آنكه براي
كلمات ايشان وجوه و تصاريفي است كه مطابق حق است و اگر چه گاهي
ما در كالمشان مخالفت ببينيم ولي در نزد خودشان كه هر چيزي را بجاي
خود ميگذارند اختالف نيست و يك جهت اين است كه امور رجعت از
اموري است كه ممكن است تقدير در آنها مختلف شود و تقديم و تأخيري
در آن حاصل شود و محو و اثبات بر حسب اعمال بندگان در آنها حاصل
ميشود زيرا كه هنوز واقع نشده است و بر حسب استعداد زمان تقدير جاري
ميشود پس خبر ميدهند از آنچه در هر عصري تقدير شده است براي ترساندن
و منع كردن يا ترغيب مردم بعمل بهر طور كه مصلحت در آن ببينند و شايد
كه در اين رساله شطري از اين مسئله بيايد پس اختالف در جزئيات امور
رجعت نبايد اسباب شك و وسوسه شود بعد از آنكه كلي آن ثابت شده است
و نبايد سبب انكار اصل رجعت بشود پس بعد از آني كه امامت ايشان محقق
شده است و معني نوع رجعت هم از ايشان متواتر شده است تسليم كن براي
ايشان و اخبار مختلفه را حمل نما بر آنچه ذكر كرديم زيرا كه اختالف بغير
اين جهات نيست .
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آسمان ششم
در دفع شياطيني است كه در امر معاد و آخرت و احوال آن و بهشت و دوزخ
تشكيك مينمايند و در اين آسمان نيز نجومي است :
صفحه ٦٣
نجم بعد از ثبوت توحيد و نبوت و امامت جميع آنچه از شرع رسيده است
از ايشان ثابت است و مجالي براي انكار آن نيست و شك نميكند در آنچه
كه از ايشان رسيده است مگر كسي كه در خود ايشان شك دارد پس در اين
مورد محتاج باقامه دليل نيستيم بلكه واجب تفكر در امر توحيد است و نبوت
و امامت و حقيقة شك در امام نميكند مگر كسي كه در پيغمبر صلي اهلل
عليه و آله شك دارد و شك در پيغمبر صلي اهلل عليه و آله نميكند مگر كسي
كه در خداي سبحانه شك دارد و واجب براي كسي كه بر خود نگراني دارد
و در امر خود فكر ميكند آن است كه اول امر توحيد را محكم نمايد بطوري
كه خللي در توحيد او راهبر نباشد پس از آن در امر نبي و امام و آنچه كه
آوردهاند صرف فكر نمايد بلكه در حقيقت هيچ شككنندهاي در هيچ چيز
شك نميكند مگر اينكه در توحيد او نقصي است پس تمام سعي و جد خود
را در محكم نمودن توحيد بكن و علي الدوام در انقالبات و تغييرات خلقيه
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و حوادث جاريه و احتياجات آنها فكر كن و ظهور آثار فعل فاعل را در آنها
ببين زيرا كه جميع آنچه ادراك ميشود و تميز داده ميشود همه منفعل از فعل
ديگري هستند كه در نفس خودشان قبول صفتي نمودهاند و متصف بآن
صفت و قابل براي آن شدهاند و فاعل غير قابل است تا وقتي كه توحيد در
نفس تو مستقر شود و نور صانع و آثار صنع او را مشاهده بكني همانطوري
كه آفتاب را مشاهده ميكني پس وقتي كه قلب تو بتوحيد مطمئن شد بطوري
كه در اينجا و در ساير كتب بيان كرديم جميع امور دنيا و آخرت تو اصالح
ميشود و امر نبوت و امامت و غير آنها نيز باين واسطه اثبات ميشود و وقتي
كه توحيد و نبوت و امامت اثبات شد جميع آنچه صادر از ايشان شده است
ثابت و مقرون بيقين ميشود و اگر چه وجه آنرا با دليل نفهميده باشي و هر
زمان كه خاطرهاي در دل تو از آنچه كه فرمودهاند عارض
صفحه ٦٤
شد فورا بيقين خودت در امر توحيدت و نبوت و امامت آنرا دفع كن و
مگذار كه در دل تو رسوخ نمايد پس از جمله آنچه صادر از ايشان شده است
امر معاد است و آن از ضروريات و بديهيات دين است و واجب است اقرار
و ديانت بآن و هيچ مؤمني مجال شك كردن در اين امر را ندارد و اما تفاصيل
احوال رجعت آنچه كه از شرع ثابت شده و بيقين پيوسته است اقرار بآن
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ميشود و آنچه ثابت نشده است براي آلمحمد عليهم السالم تسليم داريم و
ميگوئيم ما قال آلمحمد قلنا و ما دان آلمحمد دنا اين است شأن مؤمنين .
نجم و از آنچه از دين ثابت شده است و اجماع مسلمين بر آن است اين است
كه معاد جسماني است و مردم روز قيامت با اجسام خودشان محشور ميشوند
و اجمال آن اين است كه همين كه هنگام آن رسيد اسرافيل در صور ميدمد
دميدن جذب را پس هر كس در آسمان و زمين است ميميرد مگر هر كس
كه خدا خواسته باشد پس عالم باقي ميماند كه نه حسكنندهايست و نه حس
كرده شدهاي پس همين كه خدا خواست مردم را محشور فرمايد امر ميفرمايد
اسرافيل را كه مرتبه ديگر بدمد و تجديد ميشوند ابدان در تركيب از زمين
پس تركيب ميشوند آن گوشتها و استخوانها و عروق و اعصاب و ساير اجزاء
همچنانكه تركيب شده بود روز اول پس داخل ميشود در آن روح و زنده
ميشوند و در مقابل رب العالمين ميايستند و منكر اين مطلب كافر بخداي
عظيم است و مكذب پيغمبر و امام است البته و كتاب خدا ناطق باين است
و ضرورت مسلمين بر اين است پس اين جمله از امر معاد آنقدري است كه
شك و شبهه در آن نيست و هر قولي در اين مسئله باشد كه لفظ آن اين
نيست و مآل آن اين نيست و ظاهر آن اين نيست آن مخالف كتاب و سنت
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است و قائل بآن كافر بخداي سبحانه است البته زيرا كه باطني نيست مگر
بظاهر و ظاهري نيست مگر بباطن و هر دو مقرون
صفحه ٦٥
بيكديگرند مانند روح در جسد و اين امر در هر باطني بالنسبه بهر ظاهري
جاري است پس گول نزند تو را تأويل تأويلكنندگان و هر كس بناي امر
خود را بر تأويل بگذارد از دين خارج شده است و با تأويل عمود اسالم
نميايستد و امر دين فاسد ميشود و شرع مبين از ميان ميرود .
نجم و از آنچه كه بكتاب و سنت ثابت است وجود بهشت و جهنم و ظهور
آن دو در روز قيامت است و ميزان و صراط و حساب و كتاب و تطاير كتب
و مواقف قيامت و درازي روز او پنجاههزار سال و غير اينها از آنچه كتاب
خدا بآن نازل شده و اخبار متواتره رسيده و اما آنچه در غير اخبار متواتره
است داير مدار ثبوت و يقين است پس هر چه كه برهان آن ثابت شد اختيار
ميكني آنرا و هر چه كه بر تو روشن نشد نفي ميكني و باكي بر تو نيست
بلكه ضرر در خالف اين است و بر تو باد در جميع احوال كه بگوئي ما قال
آلمحمد قلنا و ما دان آلمحمد دنا كه بالشك مؤمن و پرهيزگار خواهي بود
.
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نجم واجب نيست بر مكلف بعد از شناختن صانع و شناختن پيغمبر اينكه در
امر امامت و يا دون آن دليل عقلي اقامه نمايد و در همه اينها بعد از ثبوت دو
امر اول دليل نقلي كافي است بلكه در شناختن شخص پيغمبر نيز محتاج
بدليل عقلي نيستي و بدليل حس و ديدن معجز و شنيدن نقل متواتر از ثقات
اكتفا ميشود و آن چيزي كه دليل عقلي در آن البد منه است معرفت صانع
است و علم او و قدرت او و حكمت او و معرفت لزوم وجود پيغمبري بلكه
در معرفت جزئيات معرفت صانع از قبيل معرفت صفات خدا و اسماء و افعال
او احتياج بدليل عقلي جداگانه از دليل نقلي نيست و در همه اينها اكتفا بنقل
از حجت و شنيدن از او ميشود و اين است دين منجي براي اينكه مراد از همه
اينها يقين است و حاصل دليل عقلي هم حصول يقين است و يقين
صفحه ٦٦
بقول حجت حاصل ميشود و سبب نجات هم ميشود البته بلي دليل عقلي
كمالي است براي نفس كه با پيروي حجت حاصل ميشود و عقل انسان
بواسطه اطاعت ايشان روشن ميشود پس هر چه انسان پيروي حجت بيشتر
نمايد عقل او زيادتر ميشود و هر چه استناره عقل زيادتر شد فهم بيشتر ميشود
و حقايق اشياء را بهتر كشف ميكند البته پس ادله عقليه دليل زيادتي عقل و
حصول كمال نفساني است بلي اطمينان و سكون نفس در ادله عقليه زيادتر
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است البته و از اين جمله امر معاد است كه اكتفا ميشود در آن بدليل نقلي و
هر گاه ادله عقليه آن را خواسته باشي بر تو باد بكتاب كبير ما ارشادالعوام و
كتاب وسيط فطرةالسليمه و اينجا هم بر سبيل اجمال ميگوئيم كه خداي
سبحانه در صنع خودش حكيم است و كار عبث نميكند و خلق را بدون
غايت قرار نداده و غايت اين خلق بندگي است و نتيجه بندگي رسيدن
بدرجات است و نزديكي بخداي سبحانه پس باينطور كه ميبيني خلقت فرمود
ايشان را و پيغمبران بسوي آنها فرستاد و كتابها بر آنها نازل فرمود و خلق را
تكليف فرمود بآنچه سبب ظهور آن غايت است پس بعضي از خلق بآن اسباب
گرفتند و بعضي ترك كردند و هر كس بآن اسباب عمل كرد بايد بآن غايت
برسد كه آن نزديكي خدا و راحت و نعمت و حيات ابديه و نجات است و
هر كس بآن اسباب عمل نكرد الزم ميآيد كه بآن غايت نرسد و در تعب و
مشقت كه الزمه دوري از خداست بماند و اين دنيا بطوري كه ميبيني فاني
و زايل است و مؤمنين در اينجا بآنچه وعده كرده شدهاند و بجهت آن خلق
شدهاند بالبداهه نرسيدهاند و مخالفين بآنچه از آن ترسانيده شدند و نتيجه
انكار ايشان بود نرسيدند بلكه اغلب مؤمنين در دنيا در سختي و ذلت و
محنت و پستي ماندند و اغلب كفار بعزت و راحت و دولت و ثروت رسيدند
پس ناچار بايد از عقب اين خانه خانه
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صفحه ٦٧
باشد كه پرهيزگاران بآنچه وعده داده شدهاند برسند و كفار بآنچه ترسانيده
شدهاند برسند و ناچار بايد بابدان و ارواح خودشان بآنجا برگردند زيرا كه
اگر اطاعت كردند با روح و بدنشان بوده و اگر معصيت كردهاند با روح و
بدن معصيت كردهاند پس هر يك از آن دو بايد بجزاي عمل خود برسند گفته
نشود كه اين ابدان شعور ندارند و استحقاق مجازات پيدا نميكنند بجهت
اينكه ابدان از فضل شعور ارواح شعور دارند و هيچ چيز در ملك خدا نيست
كه بيشعور صرف باشد زيرا كه همه چيز اثر مشيت خداي سبحانه است و
مشيت پروردگار حي و شاعر است و اثر حي شاعر حي شاعر خواهد بود
منتهي اين است كه شعور اشياء بر حسب نزديكي و دوري آنها تفاوت ميكند
پس ابدان اناسي شعور دارند اگر چه كه شعور آنها از ارواحشان كمتر باشد
و گمان مكن كه شعور آنها مثل حيوانات و نباتات و جمادات باشد بلكه
بيشتر است و هر بدني مشاكلت با روح خودش دارد و اينكه ميبيني ابداني
كه روح از آنها انتزاع شده است شعورشان كم است اين بواسطه اعراضي
است كه ملحق به آنها شده و اصل اين ابدان داراي شعور وافر هستند و اگر
چه كمتر از شعور ارواحشان باشد و ما در اين باب در ساير كتب خودمان و
مباحثات خودمان بسط زياد دادهايم وانگهي كه اين شبهات با اصل ثابتي كه
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با شرع حقيقت آن ثابت شده است مقابلي نخواهد داشت و ميدان وسوسه
در اين باب در قلوب مؤمنين و مسلمين نيست .
نجم گاهي شياطين براي متوسطين القاء شبهه ميكنند كه چطور ممكن است
خداوند همه اين خلق كثير را داخل آتش نمايد غير از معدود كمي از مؤمنين
كه نجات مييابند پس ميگويم براي ايشان كه خداي سبحانه خلق فرموده
است خلق را در حالي كه بينياز از بندگي ايشان و ايمن از نافرماني ايشان
است و از اطاعت آنها نفعي باو نميرسد و از
صفحه ٦٨
معصيت آنها زياني باو نميرسد و خلق فرمود آنها را از جهت جود و كرم
خودش و آنها را راهنمائي فرمود برحمت و فضل خود و جزاي مطيع را از
جهت خشنودي ذاتي خودش نميدهد و مجازات عاصي را از جهت غضب
نفساني نميفرمايد بلكه خلق را خلق فرمود و بعضي را اسباب و بعضي را
مسببات قرار داد و مسببات را مالزم اسباب فرمود مگر اينكه خودش خواسته
باشد كه مسبب از سبب تخلف نمايد و آن نيز با اسباب ديگر است زيرا كه
خداوند اباء فرموده است كه چيزي را جاري فرمايد مگر با اسباب آن پس
آتش را قرار داده و آن را سبب سوزانيدن فرموده و نزديكي بآتش را سبب
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سوختن قرار داده و كارد را خلق فرموده و مس تيزي آنرا سبب بريدن قرار
داده و وقوع از بام را سبب شكستن اعضاء فرموده سم را كشنده و ترياق را
دواي آن قرار داده و هكذا و براي اين امور حكمتهائي است كه ذكر آنها در
اين كتاب موجب تطويل است و پس از آن خلق را باسباب راحت و اسباب
زحمت و اسباب نجات و اسباب هالكت هدايت فرموده و ايشان را از اختيار
هر يك متمكن و توانا فرموده هر كس خود را در آتش انداخت ميسوزد هر
كس خود را بدريا انداخت غرق ميشود هر كس سم را خورد ميميرد هر كه
ترياق آشاميد نجات مييابد و خداوند از هالكت هالكشوندگان شفاي غيظ
نميفرمايد و از نجات نجاتيابنده براحت نميافتد اسبابي است كه خلق
فرموده و مسبباتي است كه الزمه آنها قرار داده پس خداي سبحانه ظلم
نميفرمايد و لكن مردم بنفس خودشان ظلم ميكنند پس چه عجبي است اگر
قومي بدست خود خود را هالك كنند و چرا قابل انكار و سبب شبهه شده
و عالوه بر اين كه همه مردم مستحق آتش نيستند زيرا كه در ميانه مردم
مستضعفين هستند كه ابالغ دعوت به آنها نشده و خوبي و بدي را ندانستهاند
پس
صفحه ٦٩
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تحت امر پروردگار هستند تا در دنيا يا آخرت ابالغ دعوت بايشان بفرمايد
پس نگران شود كه چه عملي ميكنند و خداي سبحانه در خود مردم آلتي كه
بتوسط آن بمعرفت برسند قرار نداده مگر اينكه خودش بايشان معرفي فرمايد
و اگر در خود مردم اين آلت موجود بود پيغمبران بسوي ايشان نميفرستاد و
كتابها بر آنها نازل نميفرمود و خودش فرموده است و ماكنا معذبين حتي
نبعث رسوال پس مادام كه اتمام حجت نفرمايد بر ايشان تكليف نميفرمايد و
مادام كه تكليف نفرموده مؤاخذه نميفرمايد و خودش فرموده است اليكلف
اهلل نفسا اال ما آتيها و در آيه ديگر اليكلف اهلل نفسا اال وسعها و معرفت خير
و شر در وسع خود مردم نيست و خداوند فرموده است معاذ اهلل ان نأخذ اال
من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون و خداوند اجل از اين است كه ظلم
كند پس از آنها كه خداوند سابقه نيكي بر آنها قرار داده اين شبهه به اذن
پروردگار مرتفع شد .
نجم گاهي شيطان در دلهاي ضعفاء شبهه ميكند در آنچه از شارع رسيده
است در احوال قبر و سؤال منكر و نكير و امالء رومان فتان القبور و فشار
قبر يا وسعت آن بر مؤمنين و تنگي آن بر كفار باينكه محسوس از احوال قبر
غير از اينهاست پس اين شبهه را بحول اهلل و قوته مرتفع مينمائيم باينكه سؤال
از روح ميشود كه در جسد اصلي است كه آن جسد اصلي در جسد عرضي
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است نه از جسد عرضي پس عجبي نيست كه با چشمهاي عرضيه ديده نشود
همچنين امالء رومان فتان القبور براي روح است در جسد اصلي نه جسد
عرضي آيا نميبينيد كه در خواب ميايستيد و راه ميرويد و مسافرت ميكنيد و
خود را در تنگي يا وسعت و نعمت ميبينيد يا خوشوقتي
صفحه ٧٠
يا حزن و متألم ميشود اجساد شما يا خوشوقت ميشود در حالي كه اجساد
شما در رختخواب شما است و هر كس نظر بآن بكند چيزي از آنچه شما
در خواب ميبينيد نميبيند پس چه عجبي است كه آن كه نظر بقبر ميكند
چيزهائي را كه شارع صادق مصدق فرموده است نبيند زيرا كه همه معامالت
با روح او است كه در جسد او است همچنانكه در خواب معامالت با روح
تو است كه در جسد تو است پس در قبر هم وسعت پيدا ميشود و فشار ميآيد
براي روح كه در قبر است و قبر آن چيزي است كه جسد اصلي انسان در آن
است نه جسد عرضي و آن قبر عناصر اصليه او است كه جسد اصلي شخص
در آنها وديعه گذارده شده و اين قبر عرضي مدخليتي در اين مقام ندارد
همچنانكه در خواب خودت را در سختي و تنگي ميبيني يا در باغ وسيعي
ميبيني هيچ دخل برختخواب تو ندارد و اگر كسي تعقل معني خواب را نكرده
و خواب خود را بر او حكايت كني از گفته تو تعجب ميكند همچنانكه تو
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از فرمايش شارع تعجب ميكني و ميخندد از گفته تو همچنانكه تو در قلب
خودت از اين فرمايشات حس خالف ميكني و شيطان تو ميخندد و هر وقت
در دلهاي خود احساس ريبه نموديد در چيزي از جزئيات شرع پس كليات
را در دل خود تجديد نمائيد پيش از آني كه ريبه شما بشك برسد كه بيرون
رفتن آن سخت بشود ان الذين آمنوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا
هم مبصرون و اصل ذكر همان تجديد ايمان در دلهاست و اين ذكرهاي
لفظي تعبير از آن اصل است پس بينا باش .
آسمان هفتم
در دفع شياطيني است كه در قلوب ضعفاء تشكيك ميكنند در باب بزرگان
شيعه و اولياء كاملين و علماء راسخين كه آسياي عالم بر وجود ايشان دور
ميزند و آسمان بر سر ايشان سايه انداخته و زمين براي ايشان ساكن شده و
اهلش را نگاه داشته و ماسواي ايشان براي ايشان خلقت شده و در اين آسمان
نيز نجومي است :
صفحه ٧١
نجم بدانكه خداوند حكيم است و خلق را عبث و لغو خلق نفرموده و براي
حق و با حق و بر حق خلق فرموده و اين حقي كه منظور از خلق عالم است
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همان معرفت است و غرض پروردگار از تعلق مشيت او بخلق ايجاد اهل
معرفت است نه غير آنها و هيچ قبضهاي را براي خلق نميگيرد مگر براي
اينكه اهل معرفت باشد اال اينكه چون ايجاد پروردگار با اسبابي است كه
داير بر فاعل و قابل است كه هر دو با سر اختيار خدا داده توأم هستند هر
قبضهاي در تحت معالجه و تدبير واقع ميشود كه در نتيجه از اهل معرفت
بشود پس اگر در اثناء طي مراحل به مانعي برخورد ميايستد و بمنتهاي غايت
مقصود كه براي آن گرفته شده بود نميرسد مثل اينكه شما زراعت ميكنيد
براي حصول دانه پس اگر عارضهاي عارض شد و نروئيد يا روئيد و از ميان
رفت و يا بواسطه عارضي دانه نبست همه اينها از جهت عوائق عارضه است
و اصل زراعت براي حصول دانه بود و اگر اين غرض نبود هرگز زراعت
نميكرديد و همچنانكه خداوند نطفه را خلق فرموده براي اينكه انسان بشود
پس اگر ساقط شد قبل از آني كه علقه بشود يا مضغه يا عظام يا لحم يا پيش
از آني كه زنده بشود همه اينها از جهت عرضي است كه بحكم اختياري كه
در قابل است عارض او شده و اصل غرض خداوند خلق انسان بود و اگر اين
غرض نبود نطفه را خلق نميفرمود پس همچنين غرض حكيم از ايجاد اين
عالم وجود مؤمن كامل و عارف است و آسمان را كه دور ميدهد و زمين را
ساكن ميكند و بسائط را تركيب ميفرمايد براي اين منظور است پس بعضي
از مركبات است كه همينكه بجماديت رسيد عرض او را نگاه ميدارد بعضي
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بنباتيت ميرسند و عرض دامنگيرشان ميشود بعضي بحيوانيت ميرسند و عرض
عارضشان ميشود و بعضي بانسانيت ميرسند و در كوچكي عرض
صفحه ٧٢
آنها را بازميدارد و بعضي بعد از بلوغ بازميايستند بعضي از آنهم تجاوز ميكنند
ولي مستضعف باقي ميمانند بعضي پيشتر ميروند و صاحب شعور ميشوند و
غير مؤمن هستند و بعضي بدرجه ايمان ميرسند و معرض اعراض ميشوند و
برخي بدرجه ايمان ميرسند و عالم ميشوند و بعضي بدرجه حكمت ميرسند
پس عرض عارضشان ميشود و بعضي بدرجه نجابت جزئي ميرسند و در آن
رتبه ميمانند بعضي بحد نقابت جزئيه ميرسند و بعضي بنجابت كليه ميرسند و
بواسطه عرض ميايستند و بعضي بنقابت كليه ميرسند و تجاوز نميكنند و
بعضي هستند كه هيچ عرض عارضشان نميشود تا بمنتهاي غرض از خلقت
عالم ميرسند كه آن مقام معرفت و ظهور فؤاد و بروز نور پروردگار است و
در اين مقام مثل خداوند ميشود كه در قدسي فرمود اي پسر آدم من
پرورندهاي هستم كه ميگويم بشئ بشو پس ميشود بندگي كن مرا در آنچه
امر كردم تو را مثل خودم قرار ميدهم كه بگوئي بشئ بشو پس بشود و اين
مقامي است كه در حديث ديگر اشاره باين فرموده كه بنده بواسطه نافله
گذاردن بمن نزديك ميشود تا او را دوست ميدارم و همينكه دوست داشتم
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او را گوش شنوا و چشم بينا و دست توانا و پاي پوياي او ميشوم الخبر  ،و
اين است غايت خلق كه در حديث ديگر اشاره بآن شده كه فرمود من گنج
پنهاني بودم دوست داشتم شناخته بشوم پس آفريدم خلق را تا شناخته بشوم
پس خلقي كه عارف بحق است كسي است كه مشعر معرفت در او ظاهر
شده باشد كه خداوند فرمود خلق نكردم جن و انس را مگر براي اينكه بندگي
بكنند پس قبضه خلق را خداوند براي بندگي و معرفت گرفته است و لكن
هيچ قبضهاي قبول تدبير را تا آخر ننموده است مگر شخص عابد عارف زيرا
كه امر باختيار بوده و اگر اين غايت منظور نبود حكيم هيچ قبضهاي را
نميگرفت پس اگر خداوند ميدانست كه در عصري از اعصار غايت مقصوده
حاصل نميشود خلق او در آن عصر لغو
صفحه ٧٣
و عبث بود پس ناچار در هر عصري بالغ كاملي كه بحقيقت معرفت عارف
و بحقيقت عبادت بندگي نمايد بايد باشد تا خلقت لغو نباشد و از فضل او
عيش ساير خلق برقرار بماند زيرا كه اگر غرض وجود او نبود حكيم براي
ساير خلق قبضهاي نميگرفت و اگر بگوئي كه حكيم ميشناسد آن قبضه معين
را كه بمنتهاي غايت نميرسد پس چرا ميگيرد آنرا عرض ميكنم قبض حكيم
قبض واسعي است و دعوت او دعوت عام و نداي او شامل تمام است و تعلق
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فعل پروردگار از جهتي كلي است و خداوند قبضه نفرمود و دعوت نكرد و
ندا ننمود و بفعل خود متوجه نشد مگر براي خلق كامل بطور عموم پس
بعضي از خلق اجابت و انفعالشان كم است و بعضي بسيار همچنانكه آفتاب
ندا ميكند زمين را به باال رفتن براي اينكه بدرجه اعلي برسد زيرا كه نداي
آفتاب بر حسب خودش است نه بر حسب زمين و لكن اجزاء ارضيه بر حسب
خودشان اجابت ميكنند نه بر حسب آفتاب و باال نميرود تا منتهي درجه مگر
آن بخار دخاني و اگر آفتاب نميدانست كه آن بخار صعود خواهد كرد دعوت
نمينمود و اين است باطن وضع خاص و موضوع له عام پس بفهم و اراده
پروردگار خلق كامل است و بسياري از ناقصين هم باين دعوت ايجاد
ميشوند و اگر نبود علم پروردگار باينكه كامل خلق ميشود خلق نميفرمود
پس بعد از آني كه بطور عموم دعوت فرمود هر كسي بر حسب خود اجابت
نمود پس ملتفت باش كه مشكل مشكل است و قد اسقيتك ماءا غدقا پس
كامالن در هر عصري موجودند و همه خلق براي ايشان خلق شدهاند و همه
نواقص وجود ايشان و قائم بايشانند پس چطور ميشود كه وجود كامل را در
دنيا انكار كرد و اگر بگوئي وجود كامل امام است و همه آنچه گفتي جاري
در آن مقام است ميگويم كه امام بمنزله آفتاب دعوتكننده است
صفحه ٧٤
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و خود محل مشيت فاعلي است و اجابتكننده نيست و اگر بگوئي
اجابتكننده انبياء هستند ميگويم ايشان مبلغين دعوت او هستند بسوي قوابل
و روابط بين فاعل و قابل هستند و براي همين فرستاده شدهاند بسوي خلق
و دعوت نمودهاند بسوي خالق و تكليف بمعرفت نمودهاند و دعوت بآن
كردند آيا گمان ميكني كه مردم دعوت شدند بآنچه كه نميرسند بآن يا
ميرسند پس اگر تكليف شدهاند بآنچه ميرسند پس ميرسند و همان است غايت
ايجاد و علت تكليف و خداوند تكليف نميفرمايد نفسي را مگر باندازه وسع
او پس البته معرفت و عبادت در وسع خلق هست و غايت مقصوده همين دو
تا است و بتوفيق خداوند سبحانه بآن خواهند رسيد پس كامالن در هر عصري
هميشه موجودند و اگر ايشان نبودند دنيا و ما فيها برپا نميايستاد پس بخلوص
نيت و پاكي فطرت خودت تسليم براي ايشان بشو تا رستگار شوي بآنچه
كه رستگاران بآن رسيدند ان شاء اهلل .
نجم چون دانستي كه كامالن در هر عصري و زماني در دنيا موجودند و زمان
از وجود ايشان خالي نميماند و ايشانند علت غائي خلق عالم و علت توجه
مشيت پروردگار بمشاءات و علت دعوت انبياء و مرسلين و اگر ايشان نبودند
عالم برپا نميايستاد پس بدان كه ايشان نزديكترين خلقند بخداي سبحانه زيرا
كه ايشان واصل شدهاند بأعليدرجات ايمان كه جزاي آن منتهاي نزديكي
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است پس ايشانند سابقان مقربان و اصحاب زلفي و منزلت و ماسواي ايشان
دون ايشان هستند بر حسب درجه و سبقت و تأخر هر يك در اجابت و ايمان
پس نميرسد فيض به آنها كه دورند مگر بواسطه نزديكان و فيضي كه به
دوران ميرسد بواسطه نزديكان از جنس فيض نزديكان نيست بلكه آنچه به
نزديكان
صفحه ٧٥
ميرسد خالص و صافي و لب آن از خودشان است و قشور و اكدار آن بواسطه
آنها به دوران ميرسد كه مشوب است همچنانكه روايت شده است كه تسنيم
خالص مخصوص مقربان است و ممزوج آن بساير مؤمنين ميرسد انتهي  ،زيرا
كه مؤمنين متحمل منتهاي حرارت يا برودت آن بنا بر دو اعتبار نيستند عبرت
بگير از فرمايش امام عليه السالم لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لكفره و در
حديث ديگر است لقتله و ضمير مفعول راجع به ابيذر است و فاعل راجع
است به آنچه كه در قلب سلمان است خالصه آنكه ساير مؤمنين ادراك
نميكنند آنچه را كه مقربان ادراك ميكنند و براي ايشان است قشور و ظواهر
آن يا قشور قشور آن بر حسب نزديكي و دوري آنها و همچنين داني بعالي
نميرسد هرگز و مرجع او عالي است كه واسطه بين داني و اعلي است و داني
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نميداند مگر آنچه كه بواسطه عالي باو رسيده و رجوعش بسوي عالي است
.
نجم در اينجا فايده دقيقهايست و آن اين است كه خداي سبحانه انسان را
نمونه عالم كبير قرار داده و از هر چه كه در عالم است حصه و قبضه و
خالصهاي در آن است پس همينكه انسان بمرتبه كمال رسيد و جميع منازل
وجود و اطراف كينونت او نوراني شد پس جميع انواع مدد را استمداد
مينمايد بطوري كه فروگذار نميكند هيچ خيري از خيرات را جز اينكه از
مبدأ خودش ميگيرد و مبدأ هم بسبب خود او باو مدد ميدهد پس او كامل
المراتب و تام المقامات است و از جميع جهات نوراني است پس جميع انواع
فيوض را به مادون خود ميدهد و اگر چه ديگري هم در عرض او صاحب
همين مقام باشد زيرا كه تميز اين دو در جنبه احديتي كه ظاهر در هر دو
است مستهلك است زيرا كه نظر بآن ندارد و عمل بمقتضاي آن نميكنند
صفحه ٧٦
و ايشان مثال عالي را در هويت و نفسانيت خودشان رنگ نميكنند بلكه
هويت را بمثال برميگردانند و از نفسانيت چيزي در ايشان باقي نيست مگر
بقدر استمساك وجود و شخصيت پس حكمي براي جهت تميز اين دو نيست
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پس اينطور نيست كه هر يك اختصاص بچيزي داشته باشد كه در ديگري
نباشد و در اين جهت خاص نوراني نشده باشد نميبيني كه هر دو بتوحيد و
فروع آن معتقدند و بنبوت و همه فروع آن و واليت و فروع آن معتقدند و
بجميع احكام شرايع و حقايق اشياء علي ما هي عليه در خارج عالمند و هر
دو صاحب فؤاد و عقل و نفس و جسد هستند و در همه اينها باقصي درجه
رسيدهاند و بتمام خودشان نوراني شدهاند پس چيزي نيست كه مختص بيكي
از اينها باشد دون ديگري بلي ممكن است در يكي از اين دو جهتي في
الجمله غالب باشد بهمين اندازه كه تميزي دارند ولي ديگري هم فاقد آن
جهت نيست و نقصي ندارد بلكه هر دو در اين جهت هم كاملند اال اينكه
يكي كاملتر است پس هر چيزي كه از يكي برميآيد از ديگري هم برميآيد
مثل آلمحمد عليهم السالم كه اشخاص آنها متعددند اما نور واحدند مقربان
هم بهمين طور شخصا مختلفند اما نور ايشان متحد است و اين است معني
فرمايش پيغمبر صلي اهلل عليه و آله مثل اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم
اهتديتم و قول خداوند و بالنجم هم يهتدون  ،اولئك الذين هدي اهلل فبهديهم
اقتده پس در آنچه بطور رمز و سربسته ذكر كرديم تدبر كن و مانند عاشق و
مشتاق براي معني آن تسليم داشته باش زيرا كه دشوار است .
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نجم بنا بر اينكه هيچ فيض نميرسد بخلق مگر بواسطه سابقين و بركتي و
نعمتي و خيري نازل نميشود مگر بسبب ايشان و ايشانند اصل هر خير و معدن
آن و مأوي و منتهاي آن و ايشانند
صفحه ٧٧
محل نظر حكيم و مقصود از ايجاد اين عالم پس ايشانند اولياء نعم و اسباب
وصول آن بسوي تو و شكر منعم عقال و شرعا واجب است و شكر او ممكن
او نيست مگر با معرفت او پس معرفت ايشان واجب است و توالي ايشان
الزم و برائت از دشمنان ايشان متحتم است و خداوند سبحانه فرمود اشكر
لي و لوالديك الي المصير پس توجه بسوي ايشان فريضه است زيرا كه هر
كس اعراض كند از ايشان هيچ مددي و خيري باو نميرسد و هر كس توجه
بدشمنان ايشان نمايد و پشت كند بايشان پس متوجه بشيطان شده است و
بخدا پشت كرده است پس استمداد از ظلمت و سجين نموده است و بطرف
هالكت سير كرده زيرا كه كامالن در جهت عليين هستند و دشمنان ايشان
در جهت سجين پس دشمنان ايشان هالك و مخلد در آتشند و دوستان ايشان
ناجي و مخلد در بهشتند زيرا كه بواسطه سير بسوي ايشان سير بسوي بهشت
ميكنند و فيض صوافي بهشت مخصوص ايشان است و قشور آن بواسطه
ايشان بدوستان ميرسد پس بهشت از ايشان استفاده ميشود و جهنم از ادبار
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بايشان حاصل ميشود پس هر كس شكر ولي نعمت را ننمايد شكر پروردگار
را نكرده است چون روايت شده است هر كس شكر بنده را ننمايد شكر
پروردگار را ننموده است .
نجم گاهي شيطان تشكيك ميكند براي انسان كه اولياء سالم اهلل عليهم بآن
درجه كليت ندارند كه جميع اقطار وجود را پر كرده باشند پس چگونه همه
آنچه بناقصين ميرسد از ايشان است و شايد هر نعمتي از بعض از ايشان است
و جميع نعمتها از جميع ايشان است پس واجب نيست بر ناقصين شكر يكي
از اولياء بر جميع نعمتها پس عرض ميكنم كه ايشان جميعا نور واحد و روح
واحد و طينت واحده هستند و حدود و مميزات ايشان
صفحه ٧٨
در جنب وحدتشان مستهلك است و حكمي ندارد و باين جهت مخالفتي با
هم ندارند در هيچ چيز و با وجود تعدد متحدند پس باين جهت كليت دارند
كه جهت شخصيت ايشان مضمحل است و هر يك ايشان قادر است بر
تصرف در آنچه ديگري قادر بر تصرف در آن است بلي تفاوت ايشان در
كامليت و اكمليت است پس هر چه بر هر يك نازل شود بر ديگري هم نازل
ميشود و هر چه از هر كدام ظاهر شود از ديگري هم ظاهر ميشود همچنانكه
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آلمحمد عليهم السالم متعددند و متحد و همه كلي هستند مگر اينكه تفاوت
در مقام ايشان كمتر است و در مقام كامالن بيشتر است و هر يك اهليت
دارند براي هر چه ديگري اهليت دارد پس ايشان كلي هستند و از هر يكشان
هر فيضي صادر ميشود و باين جهت روايت شده است كه بهر يك اقتداء
كرديد هدايت مييابيد و امر باطن را بظاهر قياس كن آيا نه اين است كه بهر
فقيه عادل اقتداء كردي كفايت ميكند تو را باين جهت كه همه از امام واحد
روايت ميكنند و جميع ائمه صلوات اهلل عليهم از نبي واحد روايت ميكنند و
پيغمبر صلي اهلل عليه و آله از خداي واحد روايت ميكند پس همين كه شخص
كامل به آنجا رسيد كه حاكي ماوراء خود گرديد و از جزئيت خود رنگي بر
آن نيفزود پس ماوراء او واحد است و هر يك از كامالن اين واحد را حكايت
ميكنند و آن واحد افاضهكننده هر نعمت است پس هر نعمتي از همه ايشان
است و هر يك را شكر نمودي شكر ديگري را نمودهاي و هر يك را كه
شناختي ديگري را شناختهاي و بهر كدام توجه كردي بديگري توجه كردهاي
بجهت اينكه آنچه تو ميخواهي از همه ظاهر است پس بفهم فقد اسقيتك ماءا
غدقا و شكر خداوند را بجا بياور بواسطه شكر موالي خودت و بدان كه هر
نعمتي بتو برسد بواسطه موالي
صفحه ٧٩
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تو است پس بشناس ايشان را و شكر ايشان را بجا بياور كه اگر شكر نكني
عصيان كردهاي و مخالفت فريضه نمودهاي و كفران كردهاي و ما راه را بتو
نمايانيديم اما شاكرا و اما كفورا پس هشيار باش .
نجم گاهي شيطان بر انسان وسوسه ميكند كه اگر اولياء بطور دائم و هميشه
ضماير بندگان را نميدانند و احاطه بجميع احوال مادون خود هميشه ندارند
پس چگونه مدد به مادون خود ميدهند و چه نفعي دارد استمداد از ايشان و
اگر هر وقت خواسته باشند ميدانند پس چگونه است در آن حالي كه نميدانند
و استمداد در آن حال چگونه نفع ميدهد و اگر گفته بشود كه ايشان هميشه
ميدانند جميع احوال مادون خودشان را ادله مساعد اين قول نيست و الزم
ميآيد كه اولياء جاهل بهيچ چيز نباشند و حال اينكه انبياء علي نبينا و آله و
عليهم السالم اينطور نبودند و سليمان ندانست آنچه را كه مورچه و هدهد
دانستند و موسي ندانست آنچه را كه خضر دانست با اينكه باالتر و بزرگتر
از خضر بود و انبياء امور راجعه بامت خود را نميدانستند تا وحي بر ايشان
نازل نميشد پس چگونه اولياء جميع احوال جميع مادون خود را ميدانند پس
ميگوئيم كه بعضي از اشياء اموري است تكميليه و واسطيه و بعضي اموري
است تأثيريه ايجاديه پس همين كه چيزي سبب وصول مدد بچيزي باشد كه
آن چيز اثر آن نيست پس واجب نيست كه شاعر آن باشد بشعور تأثيري و
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ايجادي نميبيني كه حيوة در قلب پيدا ميشود و از قلب سرايت بجميع اعضاء
ميكند و قلب علم و اطالعي باعضاء ندارد و قواي نباتيه منشأ آن كبد است
و از كبد باعضاء سرايت ميكند و كبد احاطه باعضاء ندارد بلكه از جسد
عرضي تو افعالي صادر ميشود يقينا و تو كيفيت صدور فعل را از جسد خود
نميداني بلكه حكماء در كيفيت صدور آن متحير
صفحه ٨٠
ماندهاند و اگر چه نفس فعل را شعور ميكني و جسد عرضي ميبيند و ميشنود
و ميچشد و ميبويد و لمس ميكند و تو كيفيت اين احساسات را نميشناسي
و حكماء ماهر در آن متحيرند و اگر چه نفس احساس را ادراك ميكني با
اينكه جميع حواس تو مستمد از تو هستند و تو مدد به آنها ميدهي و ادراك
آنها را مينمائي و علت آن اين است كه جسد عرضي اثر تو نيست و لكن
مستمد از تو است و تو ممد آن هستي و اما امور تأثيريه ايجاديه و تكوينيه تو
آنها را شعور ميكني و مادام كه شعور آنها را ننمائي صادر از تو نميشود پس
مادام كه نيت ننمائي نماز از تو صادر نميشود و صدقه نميدهي تا قصد آن را
نكني و تا نخواسته باشي تكلم نميكني پس تو بآنچه از خودت صادر شود
احاطه داري و فاعل آن هستي البته پس بنا بر اين شرط بودن چيزي سبب
امداد بچيز ديگر استشعار مدد نيست البته و الزم نيست كه آلت شعور نمايد
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آنچه را كه بجا ميآورد همچنانكه قلم شعور نميكند به آنچه با او نوشته ميشود
و همچنين است دست و تو خودت شعور ميكني پس امدادي كه بواسطه
اولياء براي تكميل و تربيت خلق بخلق ميرسد واجب نيست كه استشعار
نمايند كساني را كه استمداد مينمايند از ايشان و الزم نيست علم باحوال آنها
داشته باشند مثل اينكه تو در مقامي درس ميگوئي و در پشت ديوار هم مردي
است كه ميشنود صداي تو را و تعليم ميگيرد و تو از احوال او اطالع نداري
فقط الزم است كه آنچه را كه ميگوئي بداني زيرا كه گفته تو اثر تو است و
اما علم تو به متعلم الزم نيست زيرا كه او اثر تو نيست پس همچنين اولياء
آنچه بايشان رسيده از امداد و از ايشان صادر شده ميدانند و واجب نيست
بدانند كه از ايشان استمداد نموده است و حال اينكه وجود او بايجاد ايشان
نيست و از اثر ايشان نيست و واجب نيست كه بدانند امداد چگونه در قوابل
مستمدين رنگ ميشود فقط آنچه از ايشان صادر ميشود ميدانند زيرا كه اثر
خودشان است
صفحه ٨١
و بر مستمد هم واجب است كه توجه بسوي ممد خود نمايد براي استمداد
و اگر چه ممد حال او را نداند و مادام كه متعلم متوجه بمعلم نشود و در
مجلس درس او حاضر نشود تعليم نميگيرد پس بر او است حضور ولو اينكه
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معلم نداند پس سابقين در وجود اسباب و آالت امداد و ايصال آن هستند
بسوي مادون خودشان و اما كينونت مادون ديگر ساخته آنها و اثر ايجاد آنها
نيست و اگر اينطور بود با مردن سابقين مادون ايشان هم فاني ميشدند و با
مرض آنها مريض ميشدند و هر نوع تحولي كه براي سابقين ميشد براي
مادون آنها هم ميشد و اين خالف محسوس است و اگر بگوئي خلق در موت
حجج هم نميميرند با اينكه آنها باقرار تو مؤثرند در مادون ميگويم كه
مؤثريت ايشان هم در مقام بشريت نيست و با فناء بشريت ايشان مادونشان
فاني نميشود و اما حقيقت ايشان وجه اهلل باقي است و بابقاء ايشان تمام
ماسواي ايشان باقي و بر قرار است و قول فصل اين است كه مؤثر باثر خود
احاطه دارد و ديگري بر اثر او واجب نيست كه مطلع شود و مكمل واجب
نيست كه بر متكمل خود مطلع شود بلي مكمل بر نفس تكميل خودش مطلع
است زيرا كه اثر او است و مادامي كه متكمل متوجه نشود بمكمل و نزديك
باو نشود تكميل نميشود البته و جميع كساني كه دون اولياء هستند متكمل
از فضل كمال ايشانند ولي آثار آنها نيستند پس واجب نيست كه اولياء بر
متكملين مطلع باشند بلكه بر متكملين واجب است كه توجه بمكمل نمايند
تا تكميل شوند و اين بديهي است همچنانكه انسان با مالزمت بخشنده
صاحب بخشش ميشود بلكه فكر كردن در احوال او ولو معاشرت هم نكند
اثر دارد و معذلك شخص جواد احاطه باو ندارد پس ظاهر شد كه عدم علم
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اولياء مانع از انتفاع از ايشان نيست اما عدم حضور در نزد ايشان مانع است
همچنين است حال امت با حجج در مقام بشريت و واجب نيست كه بشريت
صفحه ٨٢
ايشان در جميع حاالت مطلع بر جميع رعيت باشد و اگر چه طوري هستند
كه هر وقت خواسته باشند بدانند ميدانند و اما در مقام مؤثريت اگر غافل از
آثار شوند البته آثار فاني ميشوند و اما اولياء داراي مقام بشريت هستند زيرا
كه از بشرند اما مقام مؤثريت را ندارند و وجود خلق قائم بتوجه ايشان نيست
و اگر بگوئي چگونه معقول است كه يك نفر در مقام مؤثريت دائما عالم به
مادون خود باشد و در مقام بشريت عالم نباشد و ما ميبينيم كه اگر نفس
متوجه بچيزي است پس نفس و مقام بشريت هر دو متذكر آن چيز هستند و
اگر متوجه نيست هر دو مقام متذكر او نيستند ميگويم بلي اين در انسان
صحيح است در مراتب انسانيت او كه افعال ساير مراتبش از فعليات انسانيت
او است كه تا در مقام جسد و بشريت او بالفعل نشود در انسانيت او هم
بالفعل نميشود و حجج هم در مقام بشريت همين طورند و براي بشريت
ايشان فؤادي است و عقلي و نفسي مانند فؤاد و عقل و نفس تو و حاالت اين
مراتبشان مثل حاالت تو است و مراد از بشريت ايشان نفس جسم زماني
نيست و اما مقام مؤثريت ايشان از مراتب بشريتي كه همعرض تو باشد نيست
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و براي مقام مؤثريت ايشان شعور مستقل و اعمال و افعال مستقلهايست و در
مقام خودش مستقال دراكه است و اما مقتضاي مقام بشريتشان همان است
كه ذكر كردم و مثال آن براي تقريب ذهن آن است كه تو با بدن خودت نماز
ميكني و قرائت ميكني و حالي بعد از حالي از تو صادر ميشود اما نفس تو
در عالم خودش مسافرت ميكند و اعمالي غير از اين دارد و با ديگران تكلم
ميكند بغير كلمات نماز تو و بدن تو مقصور بر اعمال خودش است پس
همچنين بشريت ايشان با همه مراتبش مقصور بر مقتضيات بشريت است و
حقيقت ايشان متوجه بتوجه و تأثير و اعمال خودش است و بواسطه كليت
نافذه كه در هر چيز دارد از چيزي
صفحه ٨٣
غفلت ندارد پس تدبر كن در آنچه گفتم و اما اولياء پس منتهاي اذكار ايشان
مقام بشريت است و جميع حاالت ايشان بمقتضاي آن است پس ايشان مكمل
هستند زيرا كه بشر مكمل بشر است نه مؤثر بجهت اينكه شئ در همعرض
خودش مؤثر نيست پس شكري كه گفتيم شكر تكميل است كه خداوند
فرمود ان اشكر لي و لوالديك الي المصير بلكه شكر حجج هم در مقام
بشريت نيز شكر تكميل است فرمود خداي سبحانه انك التهدي من احببت
و فرمود انك التسمع من في القبور  ،و ان انت اال نذير  ،فانما انت منذر من
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يخشيها  ،لتنذر من كان حيا پس تدبر كن و ان شاء اهلل شبهات مشبهين باطل
شد و شيطان از صدور مؤمنين رانده شد .
نجم براي اولياء دو مرتبه است نقابت و نجابت و براي هر يك از دو مرتبه
دو مقام است كلي و جزئي پس مثل نقباء كليين در عالم عرش است و مثل
نجباء كليين كرسي است و مثل نقباء جزئيين آفتاب است و مثل نجباء
جزئيين افالك ششگانه است پس نجيب كسي است كه سفرهاي چهارگانه
را نموده باشد پس از مقام خلق بسوي حق سفر كرده باشد و مزاج او معتدل
شده باشد و طريقه او درست شده باشد و از اضداد اين دنيا جدا شده باشد و
از زمينها مهاجرت كرده باشد و با آسمانها مشارك شده باشد پس در مقام
حق بحق سفر نمايد پس علم باسماء اهلل و صفات اهلل را حاصل كند و بمقام
علم بخداوند واصل شود و بمقام يقين و معرفت فائز شود و با قلب و زبان و
جوارح خودش عمل بمقتضاي آن نمايد پس از آن از مقام حق بسوي خلق
سفر كند و با نظر اني و حقيقي بخلق نظر نمايد تا حقايق چيزها را مشاهده
كند و بقدر طاقت بشريه اشياء را علي ما هي عليه في نفس االمر با كشف و
عيان ادراك نمايد بعد از آن در درجات خلقي بحق سير و سفر نمايد و اعذار
صفحه ٨٤
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و انذار نمايد و آنچه كه در او وديعه گذارده شده است ابالغ نمايد و بر
تفاصيل و ظواهر مطلع شود بعد از آني كه علم اجمالي حقيقي حاصل كرده
بود پس عالم به جزئيات شود پس همينكه باين مرتبه رسيد نجيب است اگر
اسفار او بطور كليت است نجيب كلي است و اگر بطور جزئيت است جزئي
است و براي هر يك مقام معلومي است و اما نقيب آن كسي است كه بعد از
قطع اين اسفار و مشاهده اين ديار خلقيت خود را فاني نمايد و هستي خود
را نيست كند و از مقام فؤاد بگذرد و در جميع مراتب اسم خدا شود پس
همچنانكه مكونات نمونه كليات بيست و هشتگانهاند كه آن فؤاد است تا
جسم هشت مرتبه و از عرش تا فرش سيزده مرتبه و از مرتبه جماد تا جامع
هفت مرتبه پس اين بيست و هشت مرتبه است اولياء هم نمونه اسماء مربيه
اين مراتب كليه هستند پس فؤاد ايشان اسم اهلل مربي براي فؤادها است و عقل
ايشان اسم اهلل مربي براي عقلها است و هكذا و همينكه باين مرتبه رسيدند
فعال و متصرف در وجود ميشوند و حائز رياستين ميشوند كه علم و حكم
باشد پس خداي سبحانه بسبب ايشان آنچه ميخواهد اجراء ميكند و ايشان
بأمر او عمل ميكنند پس هر چه خواسته باشند بحول و قوه خداوند ميكنند و
نميخواهند مگر آنچه خدا خواسته است در قدسي فرمود اطاعت كن مرا در
آنچه امر كردم قرار ميدهم تو را مثل خود و مثل صفت است و صفت همان
اسم است پس ايشانند اسماء و صفات پروردگار و اگر چه اسماء دنيا باشند
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زيرا كه حجج عليهم السالم اسماء و صفات عليا هستند پس مقام نقباء مقام
خطيري است و باين مقام كه رسيدند بعضشان در جميع مراتب و مقامات
كليت دارند و بعضشان جزئي هستند و ايشان اسم خدا هستند در بعضي
چيزها و قادرند بر تصرف در بعضي چيزها بهمان اندازه كه اسم خداوند در
آنها وديعه گذارده شده و خود اسم او شدهاند
صفحه ٨٥
پس نقيب جزئي در مقام كليت نجيب كلي است و در مقام جزئيت نقيب
جزئي است پس هر نقيبي نجيب است و نه هر نجيبي نقيب و در اين كتاب
مقام تفصيل زياده بر اين نيست و اگر تفصيل خواسته باشي بر تو باد بكتب
مف صله ما پس نقيب در مقام اعلي است و از او مدد به نجيب ميرسد و از
نجيب بساير خلق ميرسد و براي هر يك حقي معلوم است و شكري معين
كه اداء شكرشان واجب است و ساير خلق بمقام نجيب نميرسند و نجيب به
نقيب نميرسد و السالم .
نجم آنكه سابق در وجود است سابق است هميشه و متأخر متأخر است
هميشه و براي هر يك مقامي است معلوم و اما قول اميرالمؤمنين عليه السالم
و ليسبقن سباقون كانوا قصروا و ليقصرن سابقون كانوا سبقوا معني آن اين
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است كه آن كسي كه ذاتا سابق در وجود است وقتي كه نازل ميشود بدرجه
دانيه و از اينجا شروع بصعود ميكند ناچار بايد درجه بدرجه قطع مراحل
نمايد پس در اول سير خودش در مرتبه پائين است پس بسرعت سير ميكند تا
بر آن كسي كه در سير مقدم بر او بود و واصل بدرجه باالتر شده بود مقدم
شود و در اين وقت سابق مؤخر ميشود و متأخر سبقت ميگيرد نه اينكه متأخر
بالذات متقدم ميشود بالذات و سابق سير او هميشه سريع است و متأخر سير
او بطيء است و ملحق بسابق نميشود و براي هر يك از ايشان مقام معلومي
است و معني اينكه وقتيكه سابق از دنيا رفت يكي از الحقين بجاي او ميايستد
اين است كه الحقي كه مخلوق از درجه عليا است ذاتا سير ميكند بسوي
مقام خودش و بآنجا ميرسد پس جانشين سابق ميشود نه اينكه متأخر بالذات
سابق بالذات ميشود پس بجاي نقيب نمينشيند مگر نقيب و نجيب جانشين
او نميشود مگر نجيب و نايب بايد از جنس منوب عنه باشد و اال بجاي او
نميايستاد و سد ثلمه او را نميكرد و از اين جهت است كه واجب است وصي
از جنس نبي و طينت او
صفحه ٨٦
باشد پس تدبر كن يك چيز باقي ماند و آن اين است كه هر گاه سابق ظاهر
باشد و بميرد واجب نيست كه مردي مثل او در ظاهر جانشين او شود بلكه
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ظهور و خفاء اولياء بر حسب مصالح زمان است و اگر مصلحت اقتضاء نكند
ظهور ولي را پنهان ميماند همچنانكه بعد از حسن بن علي عسكري عليه
السالم مصلحت اقتضاء كرد كه حجت پنهان باشد پس پنهان شد بلي زمين
خالي از حجت نميماند يا ظاهر مشهور است و يا خائف مغمور همچنين
است امر در اولياء پس اي بسا وليي ظاهر باشد و بميرد و مردي بعد از او
برخيزد بظواهر امر او و از حيث رتبه دون اوست و آن جانشيني كه مساوي
او بود در درجه براي مصلحتي از مصالح پنهان شود همچنانكه امروز حجت
پنهان شده است و علماء بظواهر امر او قيام كردهاند و مساوي با درجه او
نيستند پس نه هر كسي قائم بأمر ميشود بعد از وليي او را مثل سابق گمان
بكني حتما و طلب عالمت بكني شايد كه اين دون او است و قائم بظواهر
امر اوست و جانشين اصلي مخفي شده است و اينجا مزله اقدام است كه
شايد جاهل در دين خودش غلو نمايد و مغرور مشو باينكه آن كسي كه قائم
بظواهر امر است چيزي از اسرار را اظهار كند كه سابق اظهار آنرا نكرده
است براي اينكه اظهار اسرار از عالمات همعرض بودن يا اشرفيت نيست
نميبيني كه علماء امروز اسراري را اظهار ميكنند كه حجج عليهم السالم در
احاديث خودشان افصاح بآن نفرمودهاند و حال اينكه اشرف از حجج نيستند
پس با اين نجم هم شياطين غلوكننده از دلهاي مؤمنين دفع ميشوند ان شاء
اهلل .
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نجم آنكه سابق در وجود است هميشه سابق است خواه زنده باشد يا مرده و
همه امداد اول باو ميرسد و از او نازل ميشود بسوي ادني البته ولي ناچار در
هر عصري حي سابقي هم بايد
صفحه ٨٧
باشد كه محل عنايت پروردگار و نظر او باشد و براي او آسمانها دور بزند
و زمينها ساكن باشد و علت غائي در بقاء عالم باشد كه اگر نبود عالم فاني
ميشد البته و بوجود سابقي كه فوت شده است اكتفاء نميشود براي اينكه او
علت غائي براي ثبات عالم بود در زمان خودش و اما براي زمان بعد هم البد
بايد قلبي باشد كه مظهر روح باشد و عالم بسبب او زنده بماند و با قلبي كه
از ميان رفته است بدن آينده نميايستد زيرا كه اتصال جسماني ندارند پس در
هر عصري قلب موجودي الزم است كه حيوة از او منتشر در بدن موجود
بشود و مرجع بدن در آن عصر آن قلب باشد و آن قلب كعبه آنچناني است
كه زمين از زير آن كشيده ميشود و باب بدن است كه هر چه باال ميرود از
بدن بسوي او باال ميرود و آنچه ببدن نازل ميشود از آن باب است و چاره
نيست براي بدن از اينكه بشناسد او را و شكر احسان و نعمت او را نمايد و
از او استمداد كند و مراقبت او را نمايد و پشت باو نكند و هميشه اقبال باو
داشته باشد و اما فائت را بايد دوست داشت و تصديق نمود و دعا كرد و
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شكر نعمت سابقه او را بجا آورد و حق او را شناخت اما اكتفاء باو نميشود
و در اينجا نيز گمراه شدند گمراهان و دشمني نمودند دشمنان و اگر حجت
سابق كافي ميبود پيغمبران پشت سر هم نميآمدند و حجتي بعد از حجتي
برنميخاست با اينكه حكم حجج غير از حكم ساير مردم است براي اينكه
ميت ايشان وقتيكه بميرد نمرده است و كشته ايشان وقتيكه كشته شود كشته
نشده است و براي ايشان مقام جمع است و بايشان پر كرده است خداوند
آسمان و زمين را تا اينكه ظاهر شد كه خدائي بجز او نيست و اما ساير مردم
چنين نيستند و قول خداي سبحانه التحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل امواتا
بل احياء عند ربهم يرزقون معني آن اين است كه ايشان در نزد خداوند زنده
هستند بروح االيمان و جميع مؤمنين در نزد پرورنده زنده هستند و روزي
داده ميشوند و كشته در راه
صفحه ٨٨
خدا هستند و اگر چه در بسترهاي خودشان بميرند بر حسب قول خداي
سبحانه الذين آمنوا باهلل و رسله اولئك هم الصديقون و الشهداء عند ربهم
پس تخصيص در مقابل كساني است كه در راه واليت كشته نشدهاند پس
ايشان امواتي هستند غير احياء كه شعور نميكنند كي مبعوث ميشوند و تو
نميشنواني به آنها كه در قبرهايند تو نيستي مگر ترساننده پس سابق فائت بعد
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از خلع لباس مشاكل اين عالم و اعراض از اين عالم و صعود از اين درجه و
توجه به مبدأ در تربيت عالم كافي نيست بلي رحاي عالم مثال بر او و امثال
او ميگردد كه خود او در آنجاست و امثله كه هنوز مقيد بعالم اجسامند كه
از امثال خودشان استمداد مينمايند نميتوانند اكتفاء باو نمايند زيرا كه او
منقطع از اين عالم است و مردم منقطع نشدهاند پس بفهم و در كلمات ظاهره
من تدبر نما كه براي اينها بواطني است كه در تحت حجب ظاهره آنها مستور
است .
نجم خداوند سبحانه حكمي است عدل و تكليف نميفرمايد نفسي را مگر
باندازهاي كه بآن اتيان فرموده و نميگيرد مگر از كسي كه متاع خود را نزد
او بيابد و تكليف نميفرمايد مگر بقدر وسع پس همينكه وليي را ظاهر فرمود
و اقامه حجت نمود كه او در چه رتبه و مقام است تكليف بمعرفت او
ميفرمايد بهمان اندازه كه اقامه حجت فرموده و بهمان اندازه سؤال ميفرمايد
از بندگان و اگر ظاهر نفرمود سؤال نميفرمايد زيرا كه در خلق ضعفاء اداة و
آلتي كه بآن وسيله بمعرفت برسند قرار نداده و در وسع ايشان نيست و ماكنا
لنهتدي لوال ان هدينا اهلل  ،و ماكنا معذبين حتي نبعث رسوال و براي خداست
حجت بالغه يعني بر جاهل تعريف ميفرمايد تا بشناسد مثل عارف و خداوند
گمراه نميفرمايد قومي را بعد از آني كه ايشان را هدايت بسوي سابق معروفي
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نمود تا بيان بفرمايد براي ايشان امر الحق را و تعريف بفرمايد او را پس اينجا
است
صفحه ٨٩
كه او را هدايت فرموده و راه را نمايانده است يا شكر ميكند پس هدايت
ميكند او را بايمان او و يا كفران ميكند پس لعنت ميكند او را به كفرش و
از راه راست گمراه ميفرمايد و اما وقتي كه ولي را ظاهر نفرمود واجب نيست
بر احدي معرفت او ماجعل عليكم في الدين من حرج و براي مردم هم ممكن
نيست كه او را طلب كنند و تفحص از او نمايند يريد اهلل بكم اليسر و اليريد
بكم العسر پس اولياء اسماء حجتند و صفات او و خداوند اسم حجت را در
زمان غيبت پنهان فرموده در حيني كه فرعون در زمين علو نموده و اهل زمين
را فرق مختلفه قرار داده بجهت ترس از فرعون و جمعيت او كه مبادا فتنه
نمايد و اخباري در تحريم تسميه حجت وارد شده است بلكه روايت شده
است كه نام نميبرد صاحب اين امر را باسم خودش مگر كافر و روايت شده
است كه شما شخص او را نميبينيد و حالل نيست براي شما كه ذكر بكنيد
او را باسمش و در حديث ديگر است كه اگر داللت كردي مردم را بر اسم
آن را فاش ميكنند و اگر مكان او را دانستند باو راه مييابند پس وقتي كه
خداوند اراده فرمود كه بمشيت ماضيه خود صفت حجت و اسم او را در اين
صفحه | 150

ايام پنهان بدارد و هر كس اسم او را ببرد كافر شمرده است پس از مردم
نخواسته است كه او را بشناسند و كيست كه قادر باشد بر اظهار چيزي كه
خداوند پنهان فرموده يا بتواند اطالع بر آن بيابد پس مردم امروز مكلف باسم
خاص نيستند و اگر چه مكلفند كه اقرار و ايمان بآن داشته باشند و اگر چه
تكليف اولي واقعي وجوب معرفت او است ولي تكليف نفس االمري ثانوي
عدم وجوب است پس اصحاب ما كه خود را بتعب مياندازند و طلب اسم
مينمايند ظلم بنفس خود ميكنند و آنچه را كه خدا نخواسته است ميخواهند
و اين هرگز نخواهد شد و جائي كه شخص ولي خود را معرفي نكرده بأمر
خداوند و خداوند او را معرفي نفرموده و حجت و ولي سابق نص بر آن ننموده
و براي مردم هم آلتي كه بمعرفت برسند نيست پس كجا ممكن است براي
ايشان
صفحه ٩٠
و هر چه ادعاء معرفت نمايند تمام خالي از برهان است كه اگر خداوند
ايشان را بر صراط واداشت و سؤال فرمود ءاهلل اذن لكم ام علي اهلل تفترون
جواب ندارند انيتبعون اال الظن و ان هم اال يخرصون و بتحقيق كه ميثاق از
ايشان گرفته شده است كه نگويند بر خدا بجز حق و اينكه نگويند آنچه را
كه نميدانند و خداوند فرمود و التقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر
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و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوال پس آنچه سابقا از وجوب معرفت سابق
و شكر نعمت او و ساير احكام ذكر كرديم همه اينها حكم اولي بود نه ثانوي
بلي اگر موانع مرتفع شد حكم همان است ولي امروز براي مؤمنين اقرار باين
احكام و امثال آن كافي است و همين نيز درجه بلندي است كه بآن نميرسد
مگر كسي كه خداوند ميثاق ايمان را از او گرفته باشد و اين درجه را باو
عطا كرده باشد و بر قلب او نوشته باشد و تأييد فرموده باشد او را بروح
خودش پس بهمين تسليم داشته باش و براي خدا بر اين نعمت شاكر باش .
آسمان هشتم
در دفع شياطيني است كه در قلوب مؤمنين در امر اخوان وسوسه ميكنند و
ما اگر چه در اين باب رساله خاصه نوشتهايم كه آن را ابوابالجنان نام نهاديم
و بقدر كافي شرح دادهايم اال اينكه دوست داشتيم اين كتاب ما هم خالي از
ذكر اين امر نباشد زيرا كه از تماميت اركان ايمان است و در اين آسمان هم
نجومي ثاقبه و درخشنده است :
نجم بدانكه عالي اگر چه فرود بيايد بدرجه داني براي ايصال و ابالغ معذلك
عالي در اكمل اوصاف رتبه دانيه است و صاحب اشرف مقامات آن رتبه
است و داني مشاكلت شخصي با عالي ندارد و اگر چه در جنس و نوع
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مجالست و مماثلت دارند ولي بواسطه عدم مشاكلت انس بيكديگر نميگيرند
و آنطوري كه بايد داني از عالي منتفع نميشود و اكتساب نمينمايد نميبيني
اطفال با بزرگترها انس نميگيرند و منتفع از آنها نميشوند كما ينبغي و
اكتساب از آنها نميكنند و بعضشان با بعضي انس ميگيرند
صفحه ٩١
و اگر در يكي از آنها خلق نيكي است ديگري زودتر منتفع ميشود و در
زمان كمي اكتساب ميكند همچنين است امر جهال بالنسبه بعلماء و عوام
نسبت بخواص و زنها بالنسبه بمردها و فساق بالنسبه بعدول و اين امري است
بديهي و در جميع فرق و اصناف جاري است حتي اينكه مردم وقتي كه
بخواهند طوطي را تعليم نمايند او را مواجه با آئينه قرار ميدهند تا شكل خود
را در آئينه ببيند و از پشت آئينه با او تكلم ميكنند تا گمان كند كه تكلم از
شكل خود او است پس از او تعليم بگيرد و اين از اين جهت است كه طبع
همينكه خصلتي را در شكل خودش ببيند احتمال ميدهد كه از خودش صادر
شود پس راغب باو ميشود و هر گاه در غير شكل خودش ببيند احتمال
نميدهد صدور آنرا از خودش پس مشتاق بآن نميشود البته پس از اين جهت
تدبير حكيم مقتضي شده است كه ميان كاملين و ناقصين اخوان مشاكليني
باشند كه اكمل از ناقصين باشند از جهتي و مثل ايشان باشند از جهتي تا
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نفوس ناقصه بايشان انس بگيرد و اخالق حسنه از آنها اكتساب نمايند و از
اين رو حتم شده است در تدبير كه هيچ ناقصي عادة كامل نميشود مگر
بواسطه كاملي كه واسطه باشد بين ناقص و كامل و همين است مراد از
برادري كه واجب است براي هر مؤمن كه از پي استكمال است كه برادري
بكند با او و معاشرت نمايد و او برادر مساوي تو است و رفيق تو است كه
ناچاري از برادري و معاشرت او و اداء حق او و او بتو نزديكتر است از برادر
جسماني تو كه از پدر و مادر تو است براي اينكه جسم عرضي دنيوي تو از
تو نيست و بتو برنميگردد پس همچنين است برادر عرضي تو و روز قيامت
نسبي نيست بين آنها و جدا ميشوند از هم و آن روز روزي است كه مرد از
برادر خود فرار ميكند و همه انساب منقطع است مگر نسب ذاتي پس حق
آن برادر بزرگتر است از حق برادر جسماني به هفتاد مرتبه و پدر و مادر تو
محمد و علي هستند بنص كتاب و سنت پس اگر پسر آنها هستي جميع
پسرهاي ايشان برادران تواند و ناچاري از اداء
صفحه ٩٢
حق ايشان و اما كامالن برادر بزرگ تو هستند و خلفاء پدر هستند بر تو و
آنها كه ناقصتر از تواند برادران كوچك تو هستند و براي هر يك از برادران
حقي است كه در ابوابالجنان ذكر كردهام به آنجا رجوع كن .
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نجم گاهي شيطان براي انسان وسوسه ميكند كه برادري براي تو يافت
نميشود و همه مردم اهل شقاق و نفاقند بهيچ يك مأنوس مشو و از همه
مأيوس باش و جدا بشو از ايشان و متوحش باش از آنها و ملعون نميخواهد
جز اينكه تو را تنها نمايد و از مؤمنين جدا بكند تا تسلط او بر تو بيشتر بشود
بجهت اينكه نزديكترين حاالت انسان بشيطان وقتي است كه تنها باشد و
روايت شده است كه واحد شيطان است پس بترس از او و گول وسوسه او
را مخور و من نصيحت ميكنم تو را نصيحت ناصح شفيق و قسم به پرورنده
تو ميخورم و پرورنده خودم كه نديدم چيزي نافعتر براي سالك از اينكه با
برادر خودش باشد و قسم بخدا كه اگر برادر مساوي تو نيست اقال برادر
كوچكتر باشد بجهت اينكه سيد ما اميرالمؤمنين عليه السالم همينكه
ميخواست نماز بجا بياورد در نمازخانه خودش طفلي را با خود نگاه ميداشت
كه تنها نباشد عبرت بگير از فعل او و حال اينكه اميرالمؤمنين بود پس برادري
با خود داشته باش هر كه باشد تا شيطان بر تو مسلط نشود و بايد او هم
متوجه باشد بجهتي كه تو متوجه هستي و قصد او هم قصد تو باشد بجهت
اينكه تو اگر بطرف مشرق سفر ميكني صاحب تو آن نيست كه بمغرب سفر
ميكند و مقصود صحبت اجسام نيست بلكه مقصود صحبت ارواح است پس
اگر يافتي او را كه طالب آن چيزي است كه تو طالب هستي صحبت او را
مغتنم بشمار زيرا كه نفوس از يكديگر قوت ميگيرند نميبيني كه اگر ذرات
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آتش را متفرق كردي خاموش ميشود و اگر جمع كردي قوت ميگيرد و دوام
پيدا ميكند همچنين است آتش شوق اهل سلوك هر گاه تنها باشند
صفحه ٩٣
سردي شياطين و تنبلي آنها بر او مسلط ميشود و همينكه مجتمع شدند از
يكديگر قوت ميگيرند و بر خيرات برانگيخته ميشوند و شوقشان دوام ميكند
البته و من واهلل تجربه كردم اين را و بهمين طور يافتم پس انسان بتنهائي قادر
بر دفع جنود شياطين و وساوس آنها نيست و اگر مجتمع شدند شياطين فرار
ميكنند از ايشان و وساوسشان كم ميشود خاصة كه اجتماع آنها بر ذكر
مطلوب آنها است و بناي آنها بر ذكر محاسن محبوب است و طريقه آنها بر
تشويق و وقوف بر چيزهائي است كه محبوب آنها دوست يا دشمن ميدارد
پس بپرهيز از اين كه يك قدم برداري بدون برادري كه پشتيبان تو باشد كه
در همان قدم اول شكار شيطان خواهي شد و يا در دام او خواهي مرد و يا
زنده و اسير ميماني تا عنايت پروردگار شامل حال تو شود بارخدايا پناه ميبرم
بتو از تنهائي در سلوك بسوي تو و پناه ميبرم بتو از فسادهاي شياطين و اعوذ
بك رب ان يحضرون انك انت السميع العليم .
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نجم بسا شيطان وسوسه ميكند براي انسان هنگامي كه ببيند در برادر خود
چيزهائي كه مؤمن مكروه ميدارد آنها را كه اين برادر من نيست و برادري با
اين جايز نيست هيهات هيهات و آيا ناقص غير از كسي است كه از او بعضي
پستيها و زشتيها صادر ميشود و آيا براي من و تو برادر معصومي يافت ميشود
و آيا گمان ميكني كه خود تو بري هستي از اضعاف آنچه از برادر خود ميبيني
و آيا نه اين است كه هر كس طلب كند برادري را كه عيب در آن نباشد بي
برادر ميماند پس شيطان در تو وسوسه نكند كه ترك صحبت اخوان نمائي و
ترك صحبت برادر مكن ولو هفتاد كبيره از او ببيني و بر او بپوشان وسعي
كن در تطهير او از معاصي زيرا كه ثمره تو بر او همين است و ثمره او همين
است و اگر اين نقايص نبود كه محتاج به برادرها نبوديد و بپرهيز از اينكه
براي شيطان راهي در خودت قرار
صفحه ٩٤
بدهي و هر چه از برادر ميبيني عذري و محملي بر او قرار بده تا بجائي برسد
كه محتمل عذر نيست و آنوقت سعي در تطهير او بكن با لطايف حيل بلي
آن كسي كه مفارقت او بر تو واجب است كسي است كه قوي در معاصي
باشد بطوري كه تو از او منفعل ميشوي و او از تو منفعل نميشود هرگز و
وجهه او غير وجهه تو است و مسلك او غير مسلك تو است زيرا كه او البته
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موافق تو نخواهد شد و اما اگر وجهه او وجهه تو است و مكروه او غالب
نيست با او رفاقت نما و مانند دست خودت قرار بده او را و با او برادري كن
و برادري خود را باو بفهمان و او برادري خود را بتو بفهماند و بناي امرتان
بر مماشات باشد و در خيرات مساعد يكديگر باشيد .
نجم بپرهيز از اينكه ميزان صالح و فساد را اخالق خودت قرار بدهي و هر
كس موافق اخالق تو نيست بگوئي برادر من نيست و من ميبينم همه مردم
را كه ميگويند كجاست برادر صديق و اراده دارند كه كسي موافق من نيست
در آنچه من ميخواهم و شايد عيب در خود او است بلكه ميزان امر را شيخ
خود و بزرگ خود و امام و پيغمبر خود قرار ده پس هر چه از اخالق خودت
و برادرت موافق ايشان شد حمد خدا را بجا بياور و آنچه مخالف ايشان شد
عزم بر اصالح آن كنيد پس هر كس طالب مطلوب تو است و دوستدار
محبوب تو و متوجه و عازم بر طاعت كسي كه تو او را اطاعت ميكني او
برادر تو است با او معاشرت كن و اگر چه در اخالق مخالف تو است و ميزان
را خصلت رئيس قرار بده كه خداوند ميفرمايد و زنوا بالقسطاس المستقيم
ذلك خير و احسن تأويال و صبر كن بر هر اذيتي كه از او بتو ميرسد و هميشه
خشنودي او را در خير طالب باش و در مباحات و مكروهات و ترك
مستحبات با او مدارا كن و همين كه امر بمحرمات رسيد منع كن او را به
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لطائف الحيل اگر شنيد و اال واگذار او را و از خود او منضجر مشو و لكن
عمل او را مكروه بدار
صفحه ٩٥
و ترك اخوت مكن زيرا كه در تو نيز از اين قبيل بسيار است و سعي كن با
لطائف الحيل و مدارا و حسن صحبت او را منصرف از آن اعمال نمائي و
مباش مثل آنها كه خود را صالح مينامند و مثل قشريين و صاحبان عجب و
بدان كه داعي به محرمات در خود تو هم موجود است و آن نفس اماره است
و اگر معصيتي نكردهاي بسبب رحمت خداست نه از كمال و استقالل خودت
پس اگر متذكر نفس خود و عيوب آن باشي از عيوب برادر خودت از فرط
عجب و استكبار متوحش نميشوي العياذ باهلل و ترك اخوت او را نميكني
خالصه كه با برادر خود قطع مكن مگر اينكه از وجهه تو منصرف شود الغير
و مغتنم بشمار صحبت كسي را كه متوجه بوجهه تو است و اگر چه يك
منزل با تو باشد و مفارقت نمايد تو را زيرا كه يك روز هم تنها نباشي و در
دام شيطان واقع نشوي رحمتي است از پروردگار كه واجب است غنيمت
بداني آن را و شكر بر آن بنمائي و همين قدر بيان در اينجا كافي است و اگر
تفصيل خواسته باشي بر تو باد بابوابالجنان و كتاب بزرگ ما ارشادالعوام و
اهلل خليفتي عليك .
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آسمان نهم
در بعض مطالب كليه است در دفع شكوك و شبهات و خواطر فاسده كه از
وسوسه شياطين در سينهها وارد ميشود و در اين آسمان نجومي است ثاقبه :
نجم بدانكه بيشتر خلق خداي سبحانه مالئكه هستند و هيچ خلقي از خداوند
در بسياري مساوي ايشان نيست مگر شياطين كه آنها بعدد مالئكه هستند و
همه اين شياطين دعوت بسوي غير خدا ميكنند و هم آنها هالك كردن بنيآدم
است كه از خداوند و آلمحمد عليهم السالم و اولياء ايشان و متابعت ايشان
آنها را برگردانند پس شياطين خلقي هستند كه هرگز نميخوابند و كسل
نميشوند و سستي نميكنند و اين شياطين از كفار و منافقين و شياطين انسيه
فراغت دارند بلكه معاونين بسيار از آنها براي خود ميگيرند و در آنها سكني
ميكنند و آنها را دامها و دستهاي خود براي
صفحه ٩٦
اضالل ديگران قرار ميدهند و تمام هم شياطين اضالل مؤمنين است كه
مخالف با ايشانند زيرا كه تمام سعي دشمن در دشمن خودش است نه در
دوست خود و ماسواي مؤمنين همه بالطبع دوستان شياطين هستند و اعوان
و جنود آنها و هم شياطين در آنها نيست و تمام سعيشان در اضالل مؤمنين
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است و هالك كردن آنها و برگرداندن آنها از دينشان و هر چه مؤمنين در
ايمانشان بيشتر ساعي باشند سعي شياطين در برگرداندن آنها بيشتر ميشود و
هر چه كمتر باشد كمتر پس تمام همت شياطين در دفع مؤمنين مجاهدين و
سالكين است و بهمين جهت وساوس آنها زياد ميشود بخالف غافلين كه
هيچوقت وسوسه يا خاطرهاي كه مكروه آنها باشد بر آنها وارد نميشود پس
اي برادر دامن جديت بكمر زن و در نجات خودت سعي كن و مسامحه
مكن و تنها حركت مكن و تدبيري كن كه از كيد ايشان و ضرر ايشان
نجات بيابي و خود را از شر ايشان خالص كن و استعانت از خداوند بجو و
غفلت از خود مكن زيرا كه دشمن از تو غافل نيست و شب و روز مجاهده
كن و تحصيل اعوان و انصار و اسلحه و مصالح جنگ بنما و بعد از همه اينها
گمان مكن كه به خوديخود قادر بر نجات خود ميشوي زيرا كه خداي
سبحانه منجي است و لوال فضل اهلل عليكم و رحمته مازكي منكم من احد ،
و التبعتم الشيطان اال قليال  ،قل بفضل اهلل و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير
مما يجمعون .
نجم جنگ در باطن مانند جنگ در ظاهر است بدون تفاوت زيرا كه جنگ
در ظاهر با شياطين انس است و در باطن با شياطين جن و براي جنگ اسبابي
است يكي اعوان و انصار است كه اعظم و اقواي آنها اخوان كاملين هستند
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كه آنها رؤساء و قائدين لشكرند كه اگر رئيس و فرمانده نباشد لشكر متفرق
ميشود و دشمن غالب ميشود پس براي خود
صفحه ٩٧
رئيس و فرمانده جنگجوئي طلب كن و اعواني كه در قصد جهاد با تو موافق
باشند و به اذن خداوند بر دشمن حمله كنيد در حالي كه ميگوئيد ربنا افرغ
علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الكافرين تا آنها را عقب بنشانيد
به اذن خدا و داود شما جالوت آنها را بكشد و از شرشان نجات بيابيد و بدان
كه فرار از جنگ معصيت كبيره است زيرا كه در آن تضعيف حزب خدا و
تقويت حزب شيطان است پس همين كه احساس كردي كه شيطان و جنود
او هستند مقابلي بكن با ايشان با اعوان و اسلحه خودت و پشت به آنها نكني
مگر اينكه اراده جنگ داشته باشي يا بطرف دسته ديگر ميروي و متذكر قول
خداوند باش اذا رأيتم الذين كفروا زحفا فالتولوهم االدبار و من يولهم يومئذ
دبره اال متحرفا لقتال او متحيزا الي فئة فقد باء بغضب من اهلل و مأويه جهنم
و بئس المصير و اعوان تو اخوان تو هستند و اسلحه تو يقينيات تو است از
ادله قطعيه و اذكار و سپر و قلعه خودت را واليت قرار بده تا اسلحه آنها در
تو كار نكند و اسلحه تو در آنها كارگر شود و با همه آنها جنگ كن همان
طور كه آنها با همه شما جنگ ميكنند كه خداوند ميفرمايد و قاتلوهم حتي
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التكون فتنة و يكون الدين كله هلل زيرا كه فايده قتال شما دفع تمام فتنه و
شبهه است و واجب است كه نترسي از آنها اگر مؤمن هستي همچنانكه خدا
فرموده است انما ذلكم الشيطان يخوف اوليائه فالتخافوهم و خافون ان كنتم
مؤمنين و باين طور ميترساند كه ميآيد نزد تو و ميگويد كه تو مشرك شدهاي
و كافر شدهاي و ميخواهد تو را متزلزل كند و عزم تو را سست بكند و قدم
تو را بلغزاند پس از اجتماع شكوك و شبهات بترس پس هر گاه چنين شد
متذكر قول خداي سبحانه باش كه ميفرمايد انما النجوي من الشيطان ليحزن
الذين آمنوا و ليس بضارهم شيئا اال باذن اهلل و قول خداوند الذين قال لهم
الناس ان الناس
صفحه ٩٨
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا اهلل و نعم الوكيل
فانقلبوا بنعمة من اهلل و فضل لميمسسهم سوء و اتبعوا رضوان اهلل و اهلل ذو
فضل عظيم و ميفرمايد خداوند يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا و اذكروا
اهلل كثيرا لعلكم تفلحون  ،و اطيعوا اهلل و رسوله و التنازعوا فتفشلوا و تذهب
ريحكم و اصبروا ان اهلل مع الصابرين پس همينكه شيطان مقابلي كرد تو بر
يقينيات سابقه كه ذكر كرديم ثابت باش و بياد خدا باش تا غالب شوي
همچنانكه علي عليه السالم فرمود همينكه دشمن خود را مالقات كرديد
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سخن كم بگوئيد و ذكر خدا بسيار كنيد و پشت به آنها نكنيد كه پرورنده
خود را بسخط بياوريد و مستوجب غضب او بشويد و هر وقت در اخوان
خودتان ديديد كسي مجروح شد يا بزحمت افتاده يا دشمن در او طمع كرده
پس او را تقويت بكنيد بنفوس خودتان و بدانكه باطل در مقابل حق نميايستد
و از ميان ميرود و كلمه خداوند باال است و كلمه كفار پائين است و خداوند
احقاق حق ميفرمايد و باطل را باطل قرار ميدهد و همينكه حق آمد باطل از
ميان ميرود البته زيرا كه باطل مضمحل است و مثل درخت خبيثي است كه
از روي زمين روئيده و قراري براي آن نيست و بقوت خود با دشمن جنگ
مكن كه خداوند فرمود و التكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا و رئاء
الناس و اگر شيطاني را كشتي بدان كه تو نكشتهاي و لكن خداوند او را
كشته است پس حمد و شكر خدا را بجا بياور و بقوت خود مغرور مشو كه
گمان كني تو خودت نجات دادهاي نفس خود را خالصه كه البد هستي از
قتال شياطين متوكال علي اهلل كه اگر مقاتله با آنها نكني آنها خواهند كرد و
اگر آنها را نكشي آنها تو را خواهند كشت پس اسلحه خود را بگير و بقدري
كه استطاعت داري قوه خود را در مقابل آنها آماده كن و شب و روز در
حفظ و حراست سينه خودت باش
صفحه ٩٩
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و قلعه قلب خود را حفظ كن تا تسخير نكنند او را و بر قول خداوند مداومت
كن ربنا التزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
و قول آمنت باهلل و برسوله و خلفائه و اوليائهم صلوات اهلل عليهم و توكلت
علي اهلل فانه ليس للشيطان سلطان علي الذين آمنوا و علي ربهم يتوكلون و
بهترين ذكري كه يافتم قول خداي سبحانه است قل هو ربي ال اله اال هو عليه
توكلت و اليه متاب و اين دعاء جامع ايمان و اخالص و توكل و توبه است
و خداي سبحانه حكايت از شيطان ميفرمايد الغوينهم اجمعين اال عبادك
منهم المخلصين و كاملتر وقتي هست كه مرجع ضمير را بداني و ربوبيت او
را بشناسي و خود را براي او خالص نمائي و نفي شريك از او بكني و توكل
بر او نمائي باين معني كه از غير او مأيوس باشي و توبه بكني نزد او و بداني
كه بازگشت تو بسوي او است و حساب تو بر او است گفته شد بحضرت
ابيعبداهلل عليه السالم كه در قلب من امر عظيمي واقع ميشود فرمود بگو ال
اله اال اهلل و از حضرت ابيجعفر عليه السالم است كه شكايت كردند بآن
حضرت قومي از لممي ( لمم خياالتي نزديك بجنون يا خيال گناه ميباشد )
كه عارض آنها ميشود كه اگر آنها را قطعه قطعه نمايند يا باد آنها را هالك
نمايد دوستتر است نزد ايشان از اينكه تكلم بآن نمايند تا اينكه فرمود كه
قسم بآن كسي كه نفس من در دست اوست اين از صريح ايمان است پس
هر گاه در خودتان يافتيد بگوئيد آمنا باهلل و رسوله و ال حول و ال قوة اال باهلل
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 ،و روايت شده است كه زماني بر مردم ميآيد كه نجاتي براي احدي نيست
مگر براي كسي كه متمسك بدعاي غريق باشد پس سؤال شد از آن دعا
فرمود يا اهلل يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك  ،و از
پيغمبر است صلي اهلل عليه و آله در وسوسه و دين توكلت علي الحي الذي
اليموت و الحمد هلل الذي لميتخذ صاحبة و ال ولدا و لميكن له شريك في
الملك
صفحه ١٠٠
و لميكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا  ،و از حضرت صادق عليه السالم
است فرمود دست خود را بر شكم خود بمال و بعد از آن دست خود را بر
سينه خود بمال و بگو سه مرتبه بسم اهلل و باهلل محمد رسول اهلل صلي اهلل عليه
و آله و ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظيم اللهم امسح عني ما احذر خداوند
وسوسه و تمني را از تو زايل ميفرمايد و از آن حضرت است فرمود حضرت
آدم علي نبينا و آله و عليه السالم شكايت كرد بخدا از كثرت وسوسه پس
امر شد كه ذكر ال حول زياد بكند پس زايل شد از او و از حضرت
اميرالمؤمنين عليه السالم است دعائي براي وساوس و بالبل فرمود بسم اهلل و
باهلل اللهم مننت علي بااليمان و اودعتني القرآن و رزقتني صيام شهر رمضان
فامنن علي بالرحمة و الرضوان و الرأفة و الغفران و تمام ما اوليتني من النعم
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و االحسان يا حنان يا منان يا دائم يا رحمن سبحانك و ليس لي احد سواك
سبحانك اعوذ بك بعد هذه الكرامات من الهوان و اسألك ان تجلي عن قلبي
االحزان سه مرتبه اين را ميخواني پس صلوات ميفرستي بر پيغمبر و آل او صلي
اهلل عليه و آله و از علي عليه السالم روايت شده است در حديث اربعمأة كه
هر گاه وسوسه كرد شيطان بر يكي از شما پس پناه ببرد بخدا و بگويد آمنت
باهلل و برسوله مخلصا له الدين  ،و از پيغمبر صلي اهلل عليه و آله است كه
نصرت خداوند يهود را بر مشركين بواسطه ذكر ايشان بود براي محمد و
آلمحمد پس اي امت محمد ذكر بكنيد محمد و آل او را در نزد نوائب و
سختيهاي خودتان تا بواسطه ايشان خداوند مالئكه شما را بر شياطين شما
كه قصد شما را دارند نصرت بدهد زيرا كه با هر يك از شما ملكي از راست
او است كه حسنات او را مينويسد و ملكي از چپ او است كه گناهان او را
مينويسد و با او دو شيطان است از نزد ابليس كه او را اغواء ميكنند پس هر
گاه وسوسه بكنند در قلب او ذكر بكند خداي تعالي را و بگويد ال حول و
ال قوة اال باهلل العلي العظيم و صلي اهلل علي محمد و آله الطيبين
صفحه ١٠١
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آن دو شيطان دور ميشوند و پنهان ميشوند الخبر  ،پس اين است جملهاي از
اذكار وارده براي دفع شياطين و منع آنها زيرا كه براي هر جنگي سالحي
است و سالح دفع شيطان و لشكر او ذكر خداي سبحانه است .
نجم بدانكه شياطين همه از جهت سجين هستند و حق و اهل حق از رسول
خدا صلي اهلل عليه و آله و ائمه طاهرين صلوات اهلل عليهم اجمعين و انبياء
خدا صلوات اهلل علي نبينا و عليهم و مؤمنين همه ايشان از جهت عليين هستند
و تو هم بكينونت خود واقف هستي ميان عليين و سجين پس اگر روي خود
را بطرف سجين گردانيدي شياطين را ميبيني و حركات آنها را و سخنان آنها
را ميشنوي و وساوس آنها را ادراك ميكني و شبهات آنها را ميفهمي و اشباح
و صور آنها در آئينه حواس تو عكس مياندازد و اگر از آنها اعراض كردي و
روي خود را به عليين كردي و پشت به سجين نمودي متذكر خداوند ميشوي
و انبياء و خلفاء و اولياء او و در آئينه حواس تو اشباح حقه و كلمات طيبه و
مطالب عاليه حقه واقع ميشود و خداوند براي كسي دو دل در جوف او قرار
نداده كه با يكي متوجه به عليين و با يكي متوجه به سجين بشود پس ظاهر
شد براي اهل نظر و فكر كه خطرات سيئه در قلب كسي خطور نميكند مگر
اينكه خدا را فراموش كرده باشد و حق و اهل حق را ترك كرده باشد خداوند
فرمود و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين پس شيطان
صفحه | 168

در قلب انسان وسوسه نميكند مگر وقتي كه از ذكر پروردگار اعراض نمايد
پس عالجش اعراض از آنها است بالبداهه و توجه بسوي حق و اهل حق و
آن قول خدا است الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم
مبصرون پس عالجي براي دفع شياطين و محو اشباح و اظالل و وساوس آنها
نيست مگر اعراض از آنها و توجه بسوي حق و اهل
صفحه ١٠٢
آن و اال مادامي كه انسان متوجه بسوي چيزي است او را ميبيند و شياطين
هميشه مالزم كلمات و وساوس خبيثه و كفر خودشان هستند پس مادام كه
متوجه آنها باشي ميشنوي كلمات آنها را كه مكروه تو است و اعمال آنها را
ميبيني كه مبغوض تو است و اگر تدبير و عملي را ميخواهي كه شياطين
مؤمن بشوند و ترك اقوال و كفر خودشان را بنمايند اين نشدني است و مادام
كه متوجه بايشان هستي طمع در زوال وساوس و خطرات فاسده از قلب
خودت نداشته باش پس همين كه چيزي از آنها بقلب تو عارض شد بدانكه
اعراض از حق و اهل حق نمودهاي و مستحق عقاب شدهاي و شياطين نزديك
بتو شدهاند پس فورا از آنها اعراض كن كه اين است توبه تو بسوي خداي
سبحانه و توبه رجوع به خداوند است پس برگرد بسوي خدا بسبب اعراض
از آنها و توجه بسوي حق و اهل حق و اين است حقيقت اخبار گذشته و
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مضامين آن اذكار و معني توسل بمحمد و آلمحمد صلوات اهلل عليهم پس هر
كس نجات از وساوس را خواسته باشد و پاكي قلب خود را بخواهد بايد
دائما متوجه بحق و اهل حق باشد و خود را عادت بذكر بدهد و متذكر
عقايد حقه باشد و تفكر در حق و اهل حق و علوم حقه نمايد و متذكر
صفات سنيه آنها بشود پس باين سبب قلب او نوراني شود و ظلمت كفر و
شك و شرك از او زايل شود و بهر اندازه كه حق و عليين و اهل آن را
فراموش نمايد ظلمت شك و ريب در انسان حاصل ميشود پس اگر انسان
مداومت نمايد بر توجه به سجين و اهل آن مأنوس ميشود نفس او با آنها و
مطمئن و ساكن ميشود تا وقتي كه نعوذ باهلل خشنود از آنها ميشود و متألم
از آنها نميشود و اين وقت باطل بر قلب او احاطه ميكند و كفر بر او طبع
ميشود و هر گاه چيزي از حق بر قلب او القاء شود متأذي ميشود و مكروه
ميدارد آن را و راضي به آن نيست و آن قول خداي سبحانه است اذا ذكر اهلل
وحده اشمأزت قلوب الذين اليؤمنون
صفحه ١٠٣
باآلخرة و اذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون پناه ميبريم به خداوند از
غضب و سخط او پس مادام كه از وساوس شياطين متأذي ميشوي فرصت
را غنيمت بشمار و بدان كه تو از جنس آنها نيستي كه از وسوسه آنها متأذي
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ميشوي و اال مشمئز نميشدي پس مادام كه متأذي هستي از آنها اعراض كن
و متوجه بحق و اهل حق باش و با اين عالج جنود شيطان در يك لحظه
شكست ميخورند و اگر چه الوف باشند زيرا كه نيست مگر اقبال و اعراض
و مادام كه متوجه به آنها هستي در تو طمع دارند ولو با گوشه چشم متوجه
باشي و اما همينكه در توجه بحق و اهل حق خالص شدي و مداومت نمودي
تا طبيعي تو شد و سجين را فراموش كردي بكلي از تو مأيوس ميشوند و
بدانكه نفس من حيث الكينونة قرابتي با اهل سجين يا اهل عليين ندارد و
حيواني است كه خلق شده است كه بهر طور او را عادت دادي عادت ميكند
و بهر جا كه او را كشيدي ميآيد و مطاوعه دارد پس او را بطرف خير و اهل
حق بكش تا طبيعي او بشود بطوري كه اگر مخلي بطبع باشد متوجه بسوي
حق بشود پس همين كه اين خصلت طبيعي و ملكه او شد متوجه بباطل
نميشود مگر با عمد و تكلف پس در اين وقت خالص ميشود و شياطين از
او مأيوس ميشوند و اين است قول خداوند سبحانه الغوينهم اجمعين اال
عبادك منهم المخلصين پس از كيد و مكر ايشان راحت ميشوي و اگر با
فطرت اصلي تفكر نمائي ميفهمي كه شياطين واقف بر حدي نيستند و امر به
خيري نميكنند و ساعي در هالك كردن تو هستند و امر بصفات جماديت و
نباتيت و حيوانيت ميكنند و از صفات انسانيت و استقامت و اعتدال و خير
و صفات حسنه نهي ميكنند و اگر خواستي اين را مشاهده كني نگاه بكن به
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آنچه بقلب تو خطور ميكند و ببين كه اگر عمل بآن بكني هالك ميشوي
پس از آن اعراض كن و فكر كن در آنچه پيغمبران صلوات اهلل عليهم آوردهاند
و ببين كه تمام عدل و استقامت و سالمت از بديها و آفات است و نظم معاش
و معاد و بدن
صفحه ١٠٤
و دين تو در آنها است و تمام امر بصفات انسانيت و حسنات و عدل و كرم
و وفاء و نيكي و احسان و انصاف و كمال و نهي از فحشاء و منكر و ظلم و
صفات حيوانيت و نباتيت و جماديت و چيزهائي است كه عقل سليم همه را
قبيح ميشمارد و همه اينها روشنتر از آفتاب است پس اعتدال را اختيار كن و
از انحراف بركنار باش و سالمت را بر هالكت اختيار كن و حق را بر باطل
و پاكيزگي را بر خباثت و عدالت را بر ظلم اختيار كن پس ضاللت راههاي
شياطين و دعوت آنها ظاهر است و هدايت طرق حق و اهل آن هم واضح
است كه بر هيچ صاحب فطرت مستقيمي مشتبه نميشوند پس دائما متوجه به
عليين باش و هر چه به خاطر تو خطور بكند از آنچه مكروه ميداري پس با
ذكر و توجه باهل حق معالجه كن آن را و اين است معني حديث كه روايت
شده است هر گاه در بلدي عالمي باشد شيطان از آن بلد دور ميشود زيرا كه
از نور عالم ميسوزد و بدانكه وجود عالم در بلد نفع نميدهد مادام كه نور او
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و دوستي او در دل تو نباشد و پيغمبر صلي اهلل عليه و آله در مدينه بود و
منافقيني كه خود هيكل شيطان و سوراخ شيطان بودند در مدينه بسيار بودند
چون ايمان به پيغمبر نداشتند و نور او در دلهاي آنها نيفتاده بود و عالم بزرگتر
از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله نيست پس البد بايد دل تو مصدق و دوست
عالم باشد و متوجه بسوي او باشي تا قلب تو نوراني شود زيرا كه عالم از
اهل عليين و نور و خير است پس در اين وقت شيطان از دل تو دور ميشود
پس عليون حصن خداست كه هر كس در آن متحصن شود از شر شيطان
نجات مييابد و همان است كه در دعاء وارد شده است اصبحت اللهم معتصما
بذمامك المنيع الذي اليطاول و اليحاول من شر كل غاشم و طارق من سائر
من خلقت و ما خلقت من خلقك الصامت و الناطق في جنة من كل مخوف
بلباس سابغة حصينة و هي والء اهل بيت نبيك عليهم السالم محتجبا من كل
قاصد لي الي اذية بجدار حصين االخالص في االعتراف بحقهم و التمسك
بحبلهم
صفحه ١٠٥
موقنا ان الحق لهم و معهم و فيهم و بهم اوالي من والوا و اعادي من عادوا
و اجانب من جانبوا فصل علي محمد و آلمحمد و اعذني اللهم بهم من شر
كل ما اتقيه يا عظيم حجزت االعادي عني ببديع السموات و االرض انا جعلنا
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من بين ايديهم سدا و من خلفهم سدا فاغشيناهم فهم اليبصرون پس باين
دعاء بزرگ و شريف متمسك شو و پناه ببر از كيد شياطين جن و انس كه
ايمن شوي ان شاء اهلل و در معاني آن فكر كن كه آنچه گفتيم حرفا بحرف
در اين مييابي و استعانت بجو با اين دعاء بر هر شيطان جني و انسي و در هر
صبح و شام سه مرتبه بخوان و سبحهاي از تربت حسين عليه السالم در وقت
خواندن در دست داشته باش پس همينكه سه مرتبه خواندي و سبحه را ببوس
و بر دو چشم خود بگذار و بگو اللهم اني اسألك بحق هذه التربة المباركة
و بحق صاحبها و بحق جده و بحق ابيه و بحق امه و بحق اخيه و بحق ولده
الطاهرين اجعلها شفاءا من كل داء و امانا من كل خوف و حفظا من كل
سوء كه از جميع آنها ايمن شوي ان شاء اهلل .
نجم بدان نفس انسانيه كونيه خلقي است صالح براي اينكه مثال نفس كليه
الهيه در او القاء شود و افعال او كه مطابق محبت خداست از او ظاهر شود
و معتدل شود و مصور بصورت انسان اعظم شود كه در احسن التقويم است
و بر صراط مستقيم مستوي شود و صالح است كه مثال نفس كليه شيطانيه
اماره بسوء در او القاء شود پس افعال او كه بر طبق غضب خداوند است از
او صادر شود و برو افتد و مصور بصورت حيوانات شود به مقتضاي عمل
خودش پس اگر متوجه به عليين و مبادي خير شود مثال آنها در او بمنزله
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روح ميشود در جسد و بر حسب ميل و طبع آن روح حركت ميكند و
حركات او بر وفق محبت پروردگار ميشود و از جمله آنها ميشود كه گفتند
پرورنده ما خداست و استقامت ورزيدند و مالئكه پروردگار بر آنها نازل
ميشود و حديث ميكند و الهام خير و صواب مينمايد
صفحه ١٠٦
و اين مثال در آنها جاري مجراي روح ميشود در بدن پس با چشم اين بدن
ميبيند و به گوش او ميشنود و بزبان او سخن ميگويد و با دست او كار ميكند
و با پاي او راه ميرود و با حواس باطنه او فكر و خيال ميكند و اگر متوجه به
سجين و مبادي شر بشود مثال آنها در اين بدن بمنزله روح ميشود كه بر
حسب ميل و طبع خودش كه بر وفق سخط خداست حركت ميدهد اين بدن
را و از آنها ميشود كه از ذكر پروردگار معرض شدهاند و شيطاني براي او
برانگيخته شده كه هميشه قرين او است كه بجهت گول زدن او مزخرفات
باو وحي ميكند و اين مثال جاري مجراي روح است در جسد كه بچشم او
نظر ميكند و بگوش او ميشنود و بزبان او نطق ميكند و با دست او كار
ميكند و با پاي او راه ميرود و با حواس باطنه او فكر و خيال ميكند پس نفس
بمنزله آلتي است در اين ميانه و مادام كه انسان متوجه به سجين است آلت
دست شيطان است كه در افكار خبيثه و خياالت و اوهام فاسده و شبهات و
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شكوك و كارهاي زشت او را استعمال ميكند و هيچ خالصي ندارد و غير
از اين امور چيزي از او صادر نميشود اگر عمل نمايد شرك است و اگر ترك
نمايد مخالفت و كفر است اگر عطاء كند اسراف يا تبذير است و اگر منع
كند بخل است اگر بگويد از حق و صواب خارج ميشود و اگر سكوت نمايد
از خير و حق سكوت ميكند اگر دوري كند از جهت كبر است و اگر
نزديكي نمايد مكر و حيله است اگر تحصيل علم كند براي استعالء بر
ديگران است اگر استغناء بجويد از جهت انفه است اگر ماليمت كند براي
نفاق است و اگر خشونت نمايد بجهت دشمني است اگر فقير شود جزع
ميكند اگر مستغني شود منع ميكند اگر طلب نمايد از حرص است اگر زهد
اختيار كند از كسالت است خالصه باينجا كه رسيد مانند خارخسك ميشود
هر طرفش باال بيايد خار دارد يا بعذره ميماند كه از هر طرف ظاهر شود بوي
او بلند است نعوذ باهلل و از اينها خالصي ندارد مگر بكلي از سجين
صفحه ١٠٧
اعراض كند و توجه بسوي حق و اهل آن نمايد و بالعكس اگر متوجه بحق
و اهل آن بشود و نور و مثال آنها در او بيفتد اگر بخندد تجاوز از حد نميكند
و اگر غضب كند از جا بيرون نميرود اگر دوري كند از جهت تنزه است و
اگر نزديك شود از رحمت است اگر فقير شود صبر ميكند و اگر مستغني
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شود كوچك ميشود و شكر ميكند غضب او بعدالت است طلب او با ماليمت
است نيكي او بدون عنف است بخشش او اسراف نيست فعل و ترك او جميعا
بقصد خير است و براي طاعت مولي و مخالفت هوي است مانند مشك است
كه از هر طرف باال آيد معطر است يا مسكه است كه از هر طرف نرم و
ماليم است قصد نميكند مگر حق بجا نميآورد مگر خير بارخدايا ما را از
آنها قرار بده و در زمره آنها محسوب فرما و اما آن جماعت كه بر يك طريقه
مستقيم نشدند هر وقت متوجه به عليين شوند بعمل اين جماعت عامل
ميشوند و همين كه متوجه به سجين شوند بعمل آن جماعت مذبذبين بين
ذلك ال الي هؤالء و ال الي هؤالء تا باالخره انجام كار ايشان چه باشد پس
اي برادر عالجي براي اين نفس نيست مگر اينكه انسان عقايد صحيحه براي
نفس خود ممهد نمايد و موالي حقه اختيار نمايد و منقاد براي امر ايشان و
مطيع حكم ايشان شود و از غير ايشان اعراض نمايد و عمل نكند مگر براي
ايشان و معتصم و متمسك بحبل محكم ايشان بشود و بشناسد كه خير از
ايشان است و براي ايشان و حق در ايشان است و بسبب ايشان پس اگر خير
نسبت باو بجا آوردند شاكر شود و اگر بدي از او صادر شد استغفار نمايد و
ظاهر شد كه مالك امر توالي حق و تبري از باطل است و توجه بسوي اهل
حق كه ايشانند اصل هر خير و اعراض از اهل باطل كه آنها هستند اصل هر
شري و اين است سر امر و حقيقت آن و هر كس قصد عالج نفس داشته باشد
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و اهل حق را نميشناسد تا دوست بدارد آنها را و متوجه به آنها شود و اهل
شر را نميشناسد تا تبري بجويد از آنها و اعراض بكند
صفحه ١٠٨
چگونه ممكن ميشود براي او اصالح نفس و اصالح خود او افساد است و
خالي از افراط يا تفريط هرگز نيست و آيا ممكن است براي كرمي كه در
عذره است كه خود را تطهير كند يا آن كه سگ خود را بليسد و پاك شود
نجاست او و حال اينكه دهن و لعاب دهن او نجس است و هر چه خود را
بليسد نجستر ميشود و تطهير نجس با مطهر خارجي است كه آن آب واليت
است كه از آسمان حق نازل شده پس اگر نجات ميخواهي بنشين در گوشهاي
و تميز بده بطور واضح كه كه را واجب است دوست بداري و كه را بايد
دشمن بداري بدون شك پس متوجه شو بآن جماعت و اعراض كن از آن
جماعت و بدانكه روشنائي حق كمتر از آفتاب نيست و حال اينكه آفتاب از
نور او است و هر كس متوجه به آفتاب بشود نوراني ميشود و حرارت باطل
كمتر از آتش نيست و حرارت آتش از او است و هر كس بآتش نزديك شود
ميسوزد .
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نجم گاهي شيطان براي ضعفاء وسوسه ميكند باينكه تصور چيزي فايدهاي
در آن نيست مثل اينكه تصور آتش نميسوزاند و منكر اثر توجهات و دوستي
و دشمني ميشوند و اين از وسوسه شيطان است آيا نميدانيد كه متخيله انسان
مثل چشمي است كه اشباح چيزها در او ميافتد و آيا نميدانند كه آتش
ميسوزاند جائي را كه آتش بگيرد و ادراك حرارت آتش با لمس است نه با
ديدن روشني آن و هر گاه خيال روشنائي آتش را كردي مثل اين است كه
ديدهاي آن را و باين جهت نميسوزاند تو را و همانطوري كه جسد انسان
نميسوزد مگر به طول مس كردن آتش و بمحض مس كردن فورا نميسوزاند
همچنين بمحض فكر كردن در گرمي آتش نميسوزاند اما با طول فكر اثر
ميكند و ميسوزاند البته و اگر اين را نفهميدهاي شايد در خواب ديده باشي
كه جماع ميكني و در جسد تو انزال ميشود و جنب ميشود و اي بسا انسان
كه در بيداري ادامه بدهد فكر خود را در جماع پس انزال شود يا آنكه فكر
خود را متمحض نمايد
صفحه ١٠٩
در آنچه كه مكروه ميدارد پس آثار غضب در بدن او ظاهر ميشود و بسا
انسان بچشم خراب نگاه ميكند و چشم او خراب ميشود يا مبتالي بوبا را
ميبيند يا مرض ديگر و ميترسد و خود مبتلي ميشود يا آنكه در خوبيهاي
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كسي فكر ميكند پس دوست ميدارد او را و آثار دوستي در جسد او ظاهر
ميشود و فكر در بديهاي كسي ميكند و دشمن ميدارد او را و آثار دشمني
در او ظاهر ميشود همچنين اگر كسي در گرمي آتش ادامه فكر بدهد بدن او
گرم ميشود البته و اگر در سردي فكر زياد كند سرد ميشود بدن او البته آيت
اين را خواسته باشي در كساني كه بنگ آشاميدهاند مالحظه كن اگر آنها را
باين خيال واداشتي كه دنيا گرم است گرم ميشوند بحدي كه عرق ميكنند و
اگر باين خيال واداشتي كه دنيا سرد است سرد ميشود بدن آنها و ميلرزند و
علت اين اين است كه بنگ سرد و خشك است و خيال آنها را خشك و
منجمد ميكند و هر چه بر آن نقش شد منطبع ميشود بر او و متوجه بغير آن
نميشود و متمحض در همان خيال ميشود و روح كه متوجه بآن خيال شد در
بدن آنها اثر ميكند و بآن جهت واميدارد و همان خيال را تقويت ميكند و از
قوه بفعليت ميآورد و آثار آن ظاهر ميشود و امور قلبيه از چيزهائي است كه
محل انكار نيست حتي اينكه خداوند در نزد گمان بنده خودش است اگر
خير است خير و اگر شر است شر و المرء متعبد بظنه و جميع تكاليف شرعيه
كه اداء ميشود بر حسب علم و ظن بنده است و آثار آنها از خير يا شر باين
جهت است و اگر چه مخالف واقع باشد و بعد از آني كه اين مطلب را
دانستي و شك تو زايل شد پس بدانكه توالي اهل حق و توجه بايشان ميكشد
انسان را بسوي صفات ايشان و برميگرداند بطرف آنها البته و توالي اهل شر
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و توجه به آنها ميكشد انسان را بسوي صفات آنها و برميگرداند بطرف آنها
البته پس شخص با كسي است كه دوست ميدارد او را و اگر مردي دوست
بدارد سنگي را با او محشور ميشود بجهت اينكه بر طبع او است و باين
جهت گفتهاند
صفحه ١١٠
المرء علي دين خليله و حال كه اقرار به اين مطلب نمودي ميگويم كه نفوس
در ابدان در يك ساعت كاري ميكند كه تدابير جسمانيه در هزار سال نميكند
پس تدابير نفساني براي اصالح نفس اقرب طرق است و براي همين انبياء و
مرسلين تدابير نفسانيه را بر تدابير جسمانيه كه اختيار اطباء است اختيار
كردهاند نميبيني كه با نصيحت ممكن است كسي را از خوردن گل منع كني
و با دوا مگر در مدت مديدي امكان ندارد و بهترين تدابير نفسانيه معاشرت
صلحاء است كه مشاكل با انسان باشند و اين مطالب براي كسي كه تجربه
امور را دارد واضح است همچنانكه سابقا مثل زديم بطوطي و بحرف آوردن
آن پس اي برادر بعد از مراجعه كتاب و سنت و تجربه امور چيزي را براي
اصالح نفس نافعتر نديدم از معاشرت صالحين در خلوت و جلوت و ظاهر و
باطن و از مجالست ايشان و مشاورت ايشان و مذاكره ايشان عرض كردند
به روحاهلل عليه السالم يا روحاهلل با كه بنشينيم فرمود بنشينيد با كسي كه
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رؤيت او شما را متذكر خدا نمايد و كالم او بر علم شما بيافزايد و عمل او
شما را راغب به آخرت نمايد پس هيچ عالجي بهتر و سريعالنفعتر از مالزمت
ايشان ظاهرا و باطنا براي دفع وساوس نيست و بجائي ميرسد انسان كه گويا
شري ندارد و شيطاني با او نيست مادامي كه در مجلس ايشان است و گوش
به فرمايش ايشان دارد و متوجه ايشان است و اين مطلب براي اهل تجربه
واضح است و هيچ چيز جرأت و جسارت شيطان را زياد نميكند و او را بر
انسان غلبه نميدهد مثل گوشهگيري و دوري از ايشان و مجالس ايشان و
جدائي از ايشان ،
هذا اعتقادي فيه قد ابديته

** * **

فليقبل الواشون او فليمنعوا

و هيچ ذكري و فكري و عملي برابر با اين نيست و هر عملي كه غير از اين
است مانند ليسيدن سگ است
صفحه ١١١
و اين مطلب بدون هيچ عملي خود عمل مستقلي است دوستي علي
حسنهايست كه هيچ سيئهاي با او ضرر نميرساند و دشمني او سيئهايست كه
هيچ حسنهاي با او نفع نميدهد اين است بدايت و اين است ختام و السالم .
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نجم مالئكه و شياطين ارواحي هستند ناقصه كه ظاهر نميشود آثار آنها در
اجسام مگر بواسطه اجساد كه در اجساد مناسب خود سكني ميكنند و متعلق
به لطائف آنها ميشوند و غاليظ آن را برميگردانند و در ساير اجسام تصرف
ميكنند و ناچار بايد بين آن ارواح و اجساد مناسبت باشد پس مالئكه سكني
نميكنند مگر در ارواح پاك و پاكيزه و شياطين سكني نميكنند مگر در
اجساد نجسه كثيفه و باين جهت گاهي وساوس و خطرات فاسده براي انسان
بسبب سوء مزاج عارضي حاصل ميشود بواسطه تولد اخالط فاسده متعفنه
پس شياطين متعلق بآن ميشوند همچنانكه رأي اشخاص مختلف ميشود
بواسطه اختالف امزجه و امراض و بر حسب آن خلط فاسد نوعي از شياطين
باو تعلق ميگيرند و از همانها استدالل بر آن خلط ميشود و زايل ميشوند بزوال
آن خلط پس در اين هنگام دفع آن شياطين از بدن بوسيله اذكار و اوراد
مادامي كه عفونت و فساد باقي است مشكل است مخصوصا كه ذاكر خود
مريض است و اذكار او مشوب با اغراض آن شياطين است و كما ينبغي مؤثر
نميشود و آنچه ديده ميشود كه بواسطه اذكار و عزائم شياطين از مصروعين
دفع ميشوند با اينكه تنقيه ابدان آنها نشده است باين جهت است كه معزم
غير از مصروع است و او پاك است و مستعلي بر شياطين است و بدن بكثافت
خود باقي ميماند تا وقتي كه طبيعت غالب شود و اخالط فاسده را بيرون
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كند و اما اينجا ذاكر خود مريض است و ذكر و عزيمه او مؤثر نيست خاصة
كه عمل او مشوب است به خواهشهاي شياطين و اغراض
صفحه ١١٢
آنها پس در اينجا طريق اقرب معالجه بدن است با دواها و تخريب محل
شياطين كه تعلق به آنجا دارند و اين مجرب است و بسرعت شياطين زايل
ميشوند و نفس راحت ميشود و برميگردد بفطرت خودش پس همينكه
صفراي غير طبيعي بر بدن غالب شود شياطيني بر آن غالب ميشوند كه سكنه
آتش هستند پس غالب ميشود بر او تندي و غضب و بخل و تهور و تكبر و
استعالء و دشمني و حسد و امثال اينها و حاصل ميشود شبهاتي كه مناسب
اين حاالت است و همينكه خون غير طبيعي بر بدن مسلط شود شياطين سكنه
هواء متعلق بآن ميشوند پس غالب ميشود بر او سرعت و انقالب و نخوت و
تكبر و شهوت و اسراف و تبذير و اظهار جاللت و امثال اينها و شبهات او
هم مناسب اين حاالت است و هر گاه بلغم بر او غالب شود تعلق ميگيرد باو
شياطين سكنه آب و غالب ميشود بر او مداهنه و مسامحه و شهوات و معاصي
و فسق و حمق و ناداني و كسالت و سستي و مكر و خدعه و غل و غش و
فراموشي و سرعت زوال و انقالب و پيروي هر دعوت و نفهمي و بيوفائي و
بيباكي بر آنچه بگويد يا گفته شود باو و شبهات و خطرات او هم به مناسبت
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اين اخالق است و هر گاه غالب بشود بر او سوداي غير طبيعي متعلق ميشوند
باو شياطين سكنه خاك پس غالب ميشود بر او ترس و حيله و مكر و خدعه
و كسالت و انزجار و دوستي تنهائي و وحشت از مردم و نفهمي و سرعت
انتقال و ثبات بر اعتقادات باطله و تصورات فاسده و برنگشتن از آنها ولو با
هزار دليل و عدم يقين و بسياري احتماالت مخالف حق و عدم انتقال از دليل
بسوي مدلول عليه و نفهمي و بيهوشي و شكوك و شبهات او هم مناسب
اينها است و اين شياطين سختترند از همه اقسام از حيث چسبندگي و
تمسك بانسان و رفع اينها بسيار دشوار است نعوذ باهلل پس هر وقت غالب
شود بر انسان يكي از اين اخالط پس اولي اين است كه رجوع بطبيب حاذق
نمايد و تنقيه بدن نمايد و غذاي
صفحه ١١٣
مناسب و معتدل اختيار كند تا جميع شبهات او زايل شود كه گويا اصال
نبوده است پس يقين ميكند به آنچه يقين نميكرد و ميفهمد آنچه را كه
نميفهميد و ثابت ميشود بر آنچه كه ثابت بر آن نبود و احتماالت بكلي از
ذهن او منتفي ميشود خالصه كه اگر سبب فساد بدن است پس تنقيه و تعديل
بدن الزم است تا دو مرتبه بفطرت برگردد پس براي سالك واجب است كه
در بدن خود تدبير اعتدال نمايد و اكل و شرب و خواب و ساير متممات
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وجوديه خود را معتدل نمايد تا دائما بر فطرت باشد و فطرت سالم هيچوقت
اشتباه نميكند و كج نميفهمد زيرا كه بر وفق مشيت معتدله خداوند خلق
شده است و خداوند فرمود لقد خلقنا االنسان في احسن تقويم پس از اين
نجم غافل مشو بجهت اينكه گاهي انسان مبتلي ميشود به وساوسي كه گمان
ميكند از شقاوت يا الحاد يا خباثت او است و حال اينكه مرضي است كه
عارض او شده مثل صداع يا رمد و ماليخوليا و مانيا كه از كثافت بدن او
است و بيچاره از همه اينها مبري است و بهمين جهت متأذي از آنها ميشود
و اگر از خودش بود متأذي از آن نميشد البته پس در هنگام سوء مزاج مبادرت
بعالج بايد نمود بدون اضطراب كه آن وساوس از خود تو نيست .
نجم همچنانكه دانستي كه گاهي در بدن سوء مزاجي حادث ميشود كه
ارواح خبيثه شيطانيه باو متعلق ميشود و حركات و سكنات و افعال و خياالت
و آراء او بر حسب آن خلط فاسد ميشود همچنين گاهي فساد در نفس حاصل
ميشود از جهت اكتساباتي كه از آن اخالق و اعمالي كه مالزم آنها بوده است
و ملكه او شده است حاصل كرده و مصور به آن صورتها شده و اگر چه بدن
هم تصفيه شده باشد و معتدل شده باشد پس در اين هنگام شياطين نفسانيه
صفحه ١١٤
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انسانيه باو متعلق ميشوند بعد از شياطين جنيه و اين شياطين با تغيير ابدان
زايل نميشوند زيرا كه مثل اينها مثل خشتي است كه در قالب زده و بعد از
آن قالب را برداري و تغيير بدهي و بشكني آن را ولي خشت تغيير نميكند به
واسطه تغيير قالب بفهم چه ميگويم همچنين است نفوس انسانيه بعد از آني
كه اخالقي را اكتساب نمايد و مصور بآن شود بر همان حالت باقي ميماند
و اگر چه قالب بدن آنها تغيير بكند پس معالجات دوائي در اين جماعت تأثير
ندارد و در اين هنگام محتاج بأذكار نفسانيه و توجهات روحانيه هستند و
اين هم تا وقتي است كه كفر و شرك و شبهات بر قلب او طبع نشده باشد
و عالمتش اين است كه متأذي باشد از آنها پس كسي كه از شبهات متأذي
است بايد وقت را غنيمت بشمارد و مبادرت بأذكار نمايد و توجه بحق و
اهل حق و مالئكه نمايد تا شياطين از او زايل شوند و از آنها اعراض نمايد و
اگر بگوئي كه تو گفتي مصروع قادر نيست خود را عزيمه نمايد و مريض
نميتواند خود را معالجه نمايد و گفتهاند رأي العليل عليل پس مبتالي بفساد
نفس چگونه ميتواند معالجه خود را نمايد بأذكار و حال آنكه اذكار او فاسد
است ميگويم كه مريض دو مريض است بلكه سه قسم است يكي آنكه مرض
او مطبقه شده است و اين قسم قادر بر عالج خود نيست اما اگر مريض
مشاعر او سالم است و دست يا پاي او درد ميكند اين قادر بر معالجه خودش
هست بدون شك و آن كسي كه گفتيم كه بواسطه فساد اخالط بدن ذكر او
صفحه | 187

نافع نيست كسي است كه خلط فاسد تمام بدن او را گرفته و مطبقه شده
است و در فساد نفس هم آنكه مطبق است و فساد بر قلب او طبع شده است
قادر بر اصالح نفس خود نيست و طبع اهلل عليها بكفرهم فاليؤمنون اال قليال
و اما كسي كه متأذي از وساوس است و متنفر از آنها است و مثل مارگزيده
بر خود ميپيچد معلوم است كه مشاعر نفسانيه او باقي است و طبع بر آن
نشده است پس مراجعه بذكر و توجه بطبيب
صفحه ١١٥
نفساني مينمايد پس معالجه ميكند او را و همينكه مزاج او سالم شد بايد
بداند كه اين از بركت انفاس طبيب او است و او مثل مريض است كه مشاعر
او باقي است و ميفهمد كه مراجعه بطبيب واجب است پس مراجعه ميكند و
معالجه ميشود و اگر كسي است كه وساوس نفسانيه او كم است و گاه
گاهي عارض ميشود اين هم قادر بر عالج نفس خود هست و منت براي
خداست كه او را راهنمائي بعالج خودش فرموده و وجه آن را قرار داده ما
اصابك من حسنة فمن اهلل و خداست كه او را متمكن از عالج نفس خودش
فرموده پس ظاهر شد كه امراض نفساني بر سه نوع است يكي مرض جزئي
است كه عارض شده و مشاعر او هنوز صحيح است و اين ميتواند كه
متمسك بأذكار و معالجات بشود تا بحالت صحت برگردد و يكي مرضي
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است كه عارض شده و مشاعر او را هم ضعيف نموده و شائبه مرض در آنها
پيدا شده اين هم البد است تا وقتي كه شعور ميكند مراجعه بطبيب نمايد تا
او را معالجه نمايد و يكي مرضي است كه مطبق شده است كه بصحت
برنميگردد و در صدد شفاي نفس خود نيست نعوذ باهلل و براي اين بهبودي
نيست پس ظاهر شد براي بصير كه براي اين نوع وساوس معالجه نفساني
الزم است و آن ذكر است و فكر و اعمال صالحه و تضرع و انابه بسوي
خداوند سبحانه و از اين بيان ظاهر ميشود وجه امثال اين عبارات مثل اللهم
اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء و مثل اللهم ان كان اسمي في ديوان
االشقياء فامحه و اثبته في ديوان السعداء براي اينكه كسي كه اقبال بدعا
ميكند باقيهاي از ايمان در او هنوز باقي است پس اقبال بسوي طبيب ميكند
و معالجه ميكند خود را و اگر گناه و شقاوت مطبقه شده است نه دعا ميكند
و نه طلب نجات ميكند و اين است آن كسي كه دعائي اگر بالعرض كرده
است
صفحه ١١٦
بسوي خدا باال نميرود و هيچ عملي از او قبول نميشود نعوذ باهلل پس تدبر
كن .
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نجم طرق باطن مثل طرق ظاهر است همچنانكه راهي از راههاي ظاهر كه
عبور آن بسيار است قطاع الطريق در آن زياد ميشود و اما راهي كه عبور
عامه نيست كمتر دزد پيدا ميكند و بسالمت از آن راه ميروند همچنين است
انسان وقتي كه عملي را عادت كرد و همه روزه بجا آورد وساوس او در آن
عمل زياد ميشود و اگر تغيير داد او را و مشغول بعمل ديگر شد كه شيطان
وجوه وسوسه در آن را هنوز ندانسته مدتي ميگذرد كه از وسوسه او آسوده
ميماند تا وقتي كه شيطان راه وسوسه او را دست بياورد پس در اين وقت
سالك راه خود را تغيير بدهد براه ديگري و لكن از مستحبي به مستحب
ديگر عدول ميكند يا از واجبي به واجبي ديگر كه كفايت از اولي بكند يا
از مباحي به مباحي و بپرهيز از اينكه شيطان تو را گمراه كند و در محرمات
بيندازد همچنانكه بسياري از مردم را انداخته است و ميگويد به آنها كه تو
در نماز خودت ريا كردهاي و براي مردم نماز كردهاي پس مدتي ترك نماز
كن تا قيد رياكاري از دل تو زايل شود بعد از آن از روي اخالص نماز كن
و او ميخواهد كه انسان را بواسطه ترك نماز كافر نمايد كه در فريضهاي از
فرايض پروردگار سستي نمايد و در اشراق دوم ميآيد بياناتي كه تو را بينياز
ميكند ان شاء اهلل و مراد ما اين است كه از جايزي به جايزي منتقل شوي بر
حسب رخصت خدا و رسول صلي اهلل عليه و آله و خداوند دوست ميدارد
كه برخصتهاي او عمل شود همچنانكه بفرايض عمل ميشود پس برخصت
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پروردگار از عملي به عمل ديگر منتقل ميشوي و اين تدبيري است نيكو و
از اين باب است قول خداوند و دخل المدينة علي حين غفلة من اهلها پس بنا
بر اين وقتي كه انسان مداومت بر علم دارد و عمل را ترك كرده است شبهات
او زياد ميشود پس اشتغال بعلم واجب است و همين كه احساس ريبه نمود
يا شكي پيدا كرد مشغول بعمل و ذكر شود تا آن ريبه را فراموش كند و
شيطان
صفحه ١١٧
دور شود از قلب او پس قلب ساكن و مطمئن شود و مشغول عمل باشد و
همين كه احساس ماللت و كسالتي نمود عمل ديگري پيش بگيرد تا بكلي
ريبه را فراموش كند و باز مشغول بعلم شود و اگر ماللت پيدا كردي از علمي
به علمي ديگر متوجه شوي و دايم از علمي به علمي منتقل ميشوي و از عملي
به عملي و از عملي به علمي و از علمي به عملي و دايم مراقب قلب خودت
هستي همان طوري كه طبيب مهربان مراقب مريض است و هميشه به آنطرفي
كه مأمور هستي ميروي و راه بحمد اهلل بسيار است و اين است معني آنچه
روايت شده است كه قلوب ملول ميشوند همچنانكه بدنها ملول ميشوند پس
طلب كنيد براي آنها طرايف حكمت را و حكمت علم است و عمل .
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خاتمه اين اشراق در دفع بعضي وساوس است كه براي طالب حاصل ميشود
در بعض مسائل اصوليه كه متعلق بفقه است و در اين خاتمه نيز نجومي است
:
نجم گاهي شيطان وسوسه ميكند براي بعض متفقهين كه نظر باخبار
آلمحمد عليهم السالم ميكنند و محاجه ايشان را با عامه ميبينند كه در
مذهب آنها قدح نمودهاند كه در دين آنها اختالف است و علماء آنها مختلفند
با اينكه خدا يكي است و پيغمبر يكي است و كتاب يكي است آيا خداوند
امر به اختالف فرموده و اطاعت كردهاند يا نهي از اختالف فرموده پس
عصيان كردهاند و حال اينكه خداوند ميفرمايد لو كان من عند غير اهلل لوجدوا
فيه اختالفا كثيرا و ميبينند كه شيعه هميشه عيبجوئي عامه را نمودهاند و
اختالف آنها را در فتواها دليل بطالن آنها دانستهاند و بعد از اينها امروز
اختالف زيادي در اخبار ميبينند و در فتاوي علماء شيعه اختالف زياد ميبينند
تا حدي كه بعد از ضروريات كمتر حكمي يا خبري يافت ميشود كه در آن
اختالف نباشد و اختالفاتي ميبينند كه حقيقة جمع بين آنها ممكن نيست و
به عالوه مسائل بسياري ميبينند
صفحه ١١٨
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كه علماء در آن مسائل قدح يكديگر نمودهاند بلكه تبري از يكديگر
جستهاند و بعضي بعضي را تكفير كردهاند همانطوري كه عامه كردهاند حرفا
بحرف پس وقتي كه اوضاع دين را باين طور ميبينند شيطان وسوسه ميكند
بر آنها كه اگر اين دين حق ثابتي بود اين اختالف در آن واقع نميشد همانطور
كه شيعه با عامه احتجاج كردند پس اين وسوسه باعث اضطراب و ارتداد
ايشان ميشود و اگر چه بزبان اظهار نكنند و اين وسوسه دفع ميشود به اينكه
اول معني اختالف را تشريح كنيم زيرا كه كمتر كسي است كه بداند اين را
پس ميگوئيم كه يك چيز ممكن است از اسباب عديده حادث شده باشد و
وقتي كه سبب چيزي پنهان است و مسبب آن پيدا است جاهل گمان ميكند
كه يك امر است و از يك راه است همچنان كه در ظاهر ميبيني كه صداع
يك چيز است و آن دردي است كه در سر پيدا ميشود اما براي آن اسباب
متعددهايست كه از ما پنهان است پس گاهي از غلبه صفرا است و گاهي از
غلبه خون و گاهي از غلبه بلغم و گاهي از غلبه سودا و گاهي از غلبه بيدار
خوابي و گاهي از جهت سرماخوردگي و گاهي بعلت گرماي آفتاب يا آتش
و گاهي بسبب بوهاي تند و گاهي بواسطه بخارات متصاعده از معده و گاهي
بواسطه حرارت غير مادي يا برودت غير مادي و گاهي بواسطه دودها و
گاهي دردسر بواسطه ضربت يا زمين خوردن پيدا ميشود يا بواسطه ورمهاي
ظاهري يا داخلي كه اين قسم را صداع نمينامند و جاهل همه اينها را صداع
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ميداند و احساس دردسر ميكند و امر واحدي ميپندارد پس همينكه در محضر
طبيب حاذقي حاضر باشد و ببيند كسي شكايت از صداع نمود و طبيب او
را امر به دوائي نمود و ديگري آمد و شكايت از صداع نمود پس او را امر
كرد بدوائي كه ضد دواي اول بود و سومي آمد و از صداع شكايت كرد پس
دواي ديگر غير از دو دواي اول بر او وصف نمود و هكذا پس
صفحه ١١٩
جاهل گمان ميكند كه در فتاوي اين طبيب اختالف است و معاذ اهلل كه
اختالف باشد و عين اتحاد است حكم واحدي است كه از علم يك نفر
حكيم حاذق صادر شده و خداي واحد باو تعليم نموده و بهيچ وجه اختالف
در آن نيست بلكه اختالف آن است كه در ماده واحده كه از يك سبب
حاصل شده است و قرانات آن يكي است يا شبيه است بدو حكم مختلف
حكم شود و اين خطا است و جهل است و بين اين دو مقام فرق واضح و
آشكاري است پس جاهل ميبيند كه حكيم حاذق با وجود آن همه اختالف
كه در احكام خودش مشهود بود قدح ميكند در كسي كه براي جميع انواع
صداع يك دوا وصف كند با وجود اختالف اسباب آنها مثل پيرزنها كه
طبابت ميكنند پس تعجب ميكند كه اين شخص در همه جا يك دوا وصف
كرد و آن يكي براي هر مريض دوائي غير از دوائي كه براي آن يكي وصف
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نمود و معذلك قدح در حكم او ميكند و خود را نسبت به اتحاد فتوي ميدهد
و آن ديگري را نسبت باختالف فتوي ميدهد و اين حكم زوري است و افتراء
است بلكه آن عجوز اولي بحق است زيرا كه اختالف در حكم او نيست پس
اختالفي كه جهال در فتاوي آلمحمد عليهم السالم ميبينند از جهت اختالف
علل و اسباب چيزها است كه از ما پنهان است و نميداند آنها را مگر كسي
كه خداوند او را شاهد بر خلق آسمانها و زمين و نفوس مردم فرموده باشد
پس ايشان اگر براي يك چيز در هزار مورد هزار حكم بفرمايند در حكم
ايشان اختالف نيست و غير ايشان اگر در هزارهزار جا يك حكم بكند در
حكم او اختالف است و هر چه موارد زيادتر باشد با وجود وحدت حكم
اختالف آن زيادتر است بجهت اينكه علل و اسباب در چيزها مختلف است
و عالج هر مسببي دفع سبب خود اوست و رفع هر سببي با چيزي است و
همينكه سبب زايل شده مسبب هم زايل ميشود و ممكن نيست زايل نمودن
سببهاي متعدده با يك چيز پس
صفحه ١٢٠
وقتي كه امر راجع به اسباب است و اسباب متعدد است آن كسي كه براي
هر سببي دواي خاص وصف ميكند در حكم او اختالف نيست و آن كسي
كه براي همه يك حكم ميكند در حكم او اختالف است بالبداهه پس عامه
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عمياء كه در اشياء برأي خودشان و هواي خودشان حكم ميكنند با وجود
جهل ايشان بعلل و اسباب اگر چه يك حكم بكنند مختلفند و آلمحمد عليهم
السالم كه شاهد بر حقايق اشياء هستند حكم ايشان متحد است ولو در
موردي حكم ايشان با مورد ديگر مختلف باشد بلكه اگر نميخواستند كه
عسر و حرج را از دين بردارند و براي امت ضبط احكام ممكن بود براي هر
فرد فردي از امت حكم خاصي قرار ميدادند بلكه براي هر فردي در هر آني
و هر مكاني و هر قراني حكم خاصي قرار ميدادند زيرا كه تعدد قوابل مقتضي
تعدد مقبوالت است و تعدد علل و اسباب مقتضي تعدد احكام است و لكن
خداوند حرج در دين براي شما قرار نداده و آساني را خواسته است و سختي
را نخواسته و از بسياري از احكام عفو فرموده و بفضل خود جبران فرموده
فرمود خداوند التسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم و ان تسألوا عنها حين
ينزل القرآن تبد لكم عفا اهلل عنها  ،و در خبر است كه خداوند از كمال
رحمت از چيزهائي ساكت شده است بدون اينكه فراموش شده باشد پس
تكلف بر خود نكنيد پس اختالف اخبار بواسطه اختالف اسبابي است كه
موجب صدور احكام مختلفه شده است و همين اختالف اخبار سبب اختالف
فقهاء شده است و بعضي از اختالفات هم صادر از اختالفات انظار است در
حين مالحظه اخبار و اين از قصور نظر آنها است نه از قصور دين يا قصور
ائمه مسلمين و همچنين اختالفات فقهاء باين جهت است كه بعقل و رأي
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خودشان حكم ميكنند و اين موجب قدحي در دين آلمحمد عليهم السالم
نميشود همچنانكه در دين پيغمبر صلي اهلل عليه و آله قدحي وارد نميشود و
قدح در كسي است كه حكم به رأي ميكند فبطل ما كانوا يعملون پس غبار
صفحه ١٢١
وساوس مرتفع و حق ظاهر شد و صلي اهلل علي محمد و آله االطهار .
نجم گاهي شيطان براي انسان وسوسه ميكند باينكه وقتي كه تتبع در كتاب
و سنت ميكنيم در كتاب خدا قريب به هفتاد آيه ميبينيم كه مظنه از حق
بينياز نميكند و در جميع امور دين واجب است عمل به علم نمود و در
سنت بيش از حد تواتر و يقين ميبينيم كه بناي دين بر ظن و تخمين جايز
نيست و بسياري از فقهاء كه قائل بوجوب حصول علم هستند ميبينيم كه در
بسياري از مسائل متوقفند و در بسياري مظنه دارند پس اگر بناي دين بر يقين
است پس چطور عمل اين جماعت از دين است و اگر ظن و تخمين جايز
است چرا در كتاب خداوند يك آيه و در سنت پيغمبر يك خبر نيست كه
داللت بر جواز آن نمايد و ما در نفس خود ميبينيم كه در بسياري از مسائل
مخلص را نميدانيم و متوقفيم و در بسياري از مسائل ظن غالب بجهتي داريم
و بسياري را بعلم عادي ميدانيم پس اين تناقض ميان سند اين مذهب و عمل
صفحه | 197

اين جماعت چيست و اين اختالف را كه انسان مشاهده كند مضطرب ميشود
و ميگويد كه اگر عمل حق است وجه اين علم چيست و اگر علم حق است
وجه اين عمل چه چيز است و ما اين وسوسه و اضطراب را بحول اهلل و قوته
زايل ميكنيم با اين بيان كه از براي انسان سه مشعر است براي سه طبقه اين
عالم پس براي انسان فؤادي است كه در او گذارده شده است براي ادراك
حقايق و ذوات چيزها و شأن فؤاد معرفت شهوديه چيزها است و مقابل آن
جحود و انكار است كه در قول خدا است و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم
و براي انسان عقلي است و شأن آن درك معاني كليه و ظواهر كليه و صفات
عامه است و شأن آن يقين است و مشاهده صفت چيزها و استدالل از صفات
بر ذوات و عقل مشاهده ذات را نميكند و مقابل اين يقين شك است و ترديد
و جهت غالب ظن است و جهت ديگر وهم و هر دو طرف شك است بمعني
اعم و براي انسان نفسي است كه شأن آن
صفحه ١٢٢
ادراك صورت چيزها و جزئيات است و شأن آن علم است و اطالع بر
صورتها پس هر وقت صورتي از چيزي در نزد نفس حاصل شد درك ميكند
آن را و پس از آن از صورتها استدالل ميكند بر صفات كليه غيبيه و ذوات
حقيقيه و اما معرفت و يقين براي نفس حاصل نميشود و فقط علم و اطالع
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بر صورت حاصل ميكند و مقابل اين علم جهل است كه مراد از آن حاصل
نشدن صورت است و حاضر نشدن آن در نزد نفس و براي نفس شئون
عديدهايست بحسب اختالف صورتها كه جمعا ده تا است كه پنج حس آن
باطني است و پنج حس آن ظاهري است پس همانطور كه چشم اگر چيزي
مقابل آن شد ميبيند و اگر نشد نميبيند همچنين است ساير حواس و احكام
شرعيه صور جزئيه هستند باطنيه و مشعر ادراك آنها حواس باطنه است و
متعلقات آن احكام صور جزئيه ظاهريه هستند و مشعر ادراك آنها حواس
ظاهره است پس اين حواس اگر چيزي را ادراك نمود و تمييز صحيحي داد
مسمي بعلم ميشود و اگر تمييز صحيحي نداد مسمي بشك ميشود در عالم
خودش و اگر هيچ چيز در نزد حواس حاضر نشد جهل ناميده ميشود و مردم
تكليف نشدهاند كه معرفت شهودي يا يقين عقلي باحكام داشته باشند زيرا
كه اين فوق وسع ايشان است و فقط بعلم نفساني تكليف شدهاند و آنچه كه
در كتاب و سنت ديدهايد كه امر بعلم و نهي از شك و ظن شده است مراد
اين نوع علم است و اين نوع از علم حاصل ميشود با وجود عدم معرفت
فؤادي و عدم يقين عقلي اما با جهل جمع نميشود و با شك نفساني جمع
نميشود البته و اين علم باب آن سد نشده است و اگر باب اين علم مسدود
شود تكليف مرتفع است زيرا كه كتاب و سنت فرياد ميكنند بحرمت عمل
بغير علم و هر كس غير اين بگويد خطا كرده است البته و خود را بتعب
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انداخته و در دين متزلزل نموده پس در اخبار مالحظه ميكني و هر چه را با
دليل اثبات نمودي اختيار ميكني و هر چه بطور وضوح روشن نشد نفي
ميكني آن را و واجب هم نيست كه جميع رعيت عالم بجميع شرايع دين
باشند و هيچ چيز بر آنها پنهان نباشد و اگر اينطور بود
صفحه ١٢٣
همه معصوم و شاهد بر همه چيز بودند و چه نقلي است اگر مسئلهاي بر آنها
پنهان بماند و متوقف در آن شوند يا وجه آنرا ندانند و باعث شك يا ظن يا
وهم آنها بشود و چيزي كه در اين حالت واجب است اين است كه عمل
بوهم و ظن و شك و جهل خودشان ننمايند و برأي و هواي خود حكم نكنند
و ائمه سالم اهلل عليهم هم براي اين قبيل موارد راه قرار دادهاند و باب احتياط
و باب اطالق يقيني و امثال آن را باز كردهاند كه باين واسطه علم حاصل
كنند پس علم در عمل حاصل ميشود يعني ممكن است در جميع مسائل
عمل به چيزي كه علم عادي به تصادف تكليف بآن حاصل شود و اگر چه
علم قطعي حاصل نشود پس ظاهر شد براي ناظر بصير كه تكليف واقع بر
علم است و باب علم مفتوح است و عمل بآن ممكن است و هر كس غير
اين بگويد بر خالف كتاب خدا و سنت پيغمبر و عقل سليم و فطرت مستقيم
گفته است پس علمي كه تكليف بآن شده است مراد مؤداي دليل است آن
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ممكن است و عمل بواقع مكلفبه نيست زيرا كه خداوند تكليف نفرموده
است مگر به آنچه اتيان فرموده پس اگر علم دارند چرا ميگويند باب آن
مسدود است و اگر اتيان به آنها نشده پس تكليف هم نشدهاند و چرا طلب
مظنه بآن را ميكنند و حال آنكه تكليف به آن در كتاب و سنت نشده است
پس بفهم .
نجم چون دانستند كه هر چه عقل بآن حكم كند شرع هم حكم به آن ميكند
و هر چه شرع بآن حكم كند عقل حكم ميكند شيطان جمعي را در اشتباه
انداخته است كه بعقل ناقص خود تجويز نمودند عمل كردن بادله عقليه را
جائي كه نصي از كتاب و سنت نيست تا اينكه گوينده ايشان گفت در مسئله
ساختن روشندان و پيشآمدگيهاي عمارات در معبر عمومي كه فتوي دادم
باين مسئله در حالي كه نصي و اثري در اين موضوع نديدم نه از خاصه و نه
از عامه و فتوي دادم برأي و اجتهاد خودم و شايد ديگري هم اجتهاد بكند و
طور ديگر بفهمد و اين تسويل شيطان است زيرا عقلي كه حكم ميكند به
آنچه شرع
صفحه ١٢٤
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به آن حكم كرده و از شرع جدا نميشود آن عقل خالص است كه شائبه
عادات و طبايع و شهوت و غضب و غير اينها از اسباب لوث و اشتباه در آن
نباشد و آن عقل معصوم است نه عقل غير او پس براي احدي غير از ايشان
جايز نيست كه حكم بكند در مسئلهاي از مسائل برأي و عقل و اجتهاد
خودش و همين است عمل برأي كه نهي از آن شده است و خداوند پيغمبر
صلي اهلل عليه و آله را مخصوص باين مقام فرموده و فرموده احكم بما اراك
اهلل و ديگري را مرخص نفرموده و باو هم فرموده است به آنچه خداوند بتو
بنماياند و نفرموده است به آنچه رأي خودت باشد با اينكه خداوند ادب
فرموده پيغمبر را و نيكو فرموده ادب او را تا مشيت او موافق مشيت
پروردگار شده است و نهي از عمل برأي در سنت پيغمبر متواتر است و در
چندين آيه از كتاب صريح است و حرمت اين مسئله در مذهب ما واضح
است مثل حرمت خمر و ميته و گوشت خنزير و بسياري از اخبار آنرا در
كتاب فصلالخطاب و قواعد و غير اينها ذكر كردهايم پس جايز نيست براي
احدي از كساني كه خود را نسبت به مذهب ما ميدهند كه در يك مسئله
كلي يا جزئي اصلي يا فرعي عمل برأي و اجتهاد نمايند بلكه هر مسئله كه
در آن نص هست بطور عموم يا خصوص آن متبع است و اگر نص ندارد
مطلق است تا وقتي كه نصي در آن وارد شود و اخبار صحيحه ما ناطق باين
است و حاجت به تذكار نيست خالصه چون باب عمل كردن بادله عقليه را
صفحه | 202

بر خود باز كردند ملزم شدند عمل بقياس نمايند با اينكه اخبار در منع كليه
قياس متواتر است مخصوصا قياس اولويت كه امروز در ميانشان از مسلمات
شده است كه انكاري از آن ندارند و عمل به استحسانات و مصالح و اصول
موضوعه مينمايند و بيشتر در معامالت باين ادله عمل ميكنند كه بگمان
خودشان بعضي مصالح ملكيه و سياست مدن را ميدانند و همه اينها حرام
است مثل حرمت ميته و دم و لحم خنزير و هر كس رجوع باخبار نمايد همه
اينها را ميداند لكن چون قوم كمتر رجوع باخبار ميكنند واقع در اين امور
شدند از خداوند مسئلت داريم ما را از لغزش و گمراهي
صفحه ١٢٥
حفظ فرمايد و چون ساير كتب ما پر است از اخبار و آيات در اين مسئله
اينجا اختصارا ترك كرديم .
نجم عامه عمياء چون انكار كردند خالفت اميرالمؤمنين و اوالد طاهرين او
را و دانستند كه عالم قرار نميگيرد مگر به متبوع و تابع و رئيس و مرأوس و
بزرگ و كوچك و راعي و رعيت و سائس و مسوس و انكار نمودند امارت
آن كسي را كه خداوند امير قرار داده بود ملزم شدند كه بگويند بعد از پيغمبر
صلي اهلل عليه و آله مردم بر دو قسمند مجتهد و مقلد و بر مجتهد است كه
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بگويد در دين خدا برأي خود و بر مقلدين است كه پيروي كنند آنرا و شيعه
بعد از پيغمبر صلي اهلل عليه و آله هميشه ميگفتند كه مردم بعد از پيغمبر صلي
اهلل عليه و آله دو قسمند حجت از جانب خداوند كه معصوم باشد و قول او
قول خدا باشد قطعا و خداوند اطاعت او را واجب كرده باشد و محجوج كه
آن رعيت است و با عامه هميشه احتجاج داشتند كه كسي كه از خدا نگرفته
است و نميداند بطور قطع كه قول او قول خداست چگونه واجب ميشود بر
مردم طاعت او و محاجه آنها طوالني بود و عامه را مغلوب كردند به اذن
خداوند و كتابها باين مضمون نوشتند و ميگويند كه در عصر نبي صلي اهلل
عليه و آله حجت پيغمبر صلي اهلل عليه و آله بود و مبعوث از جانب پروردگار
بود و قول او قول خداوند و طاعت او طاعت خداوند بود و بعد از او حجج
معصومين صلوات اهلل عليهم اجمعين كه منصوب از نزد خداي سبحانه هستند
كه شاهد بر حقايق شرع و حافظين دين هستند و رساننده از جانب خدا و
رسولند صلي اهلل عليه و آله و جميع رعيت تابع و مقلد ايشانند و مردم هم دو
قسمند بعضي عالم بفتاوي ايشانند كه از ايشان شنيدهاند و بعضي جاهلند پس
آنها كه عالمند راوي از آلمحمدند كه از گفته ايشان شنيدهاند و آنها كه
جاهلند بر آنها است كه آن روايات را بگيرند از آنها كه حفظ كردهاند و
ضبط كردهاند خواه كه راوي يك روايت باشد يا روايات متعدده به يكواسطه
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يا وسائط عديده پس هر كس كه وثوق بروايت او باشد گرفته ميشود از او
خواه كه روايت كند الفاظ آنچه شنيده است
صفحه ١٢٦
يا معني آن را و خواه كه از دهن راوي گرفته است يا در كتاب او ديده است
و امر شيعه بر اين منوال مستقر شد و مذهب ايشان باين طور معروف شد و
باين نحو از مخالفينشان ممتاز شدند و هر كس مراجعه اخبار نمايد اين را
ميداند بالغبار مثل آفتاب در رابعة النهار و چنين بودند تا غيبت كبري پيش
آمد و نواب و سفراي خاص منقطع شدند پس شيعه در فتنه افتادند مثل آن
روز كه پيغمبر صلي اهلل عليه و آله رحلت فرمود پس آنها هم به مذهب عامه
رفتند و گفتند امروز مردم ناچارند از مجتهد و مقلد و بر مجتهد است كه
بگويد موافق نص و ادله قطعيه و ادله ظنيه و آراء و استحسانات و بر مقلدين
است كه از آنها تقليد كنند بر هر چه مجتهد گفته است و اين است نص
بزرگي از ايشان كه در صراط المستقيم در مقدمه بحث دوم گفته است حادثه
كه دليل قطعي بر آن نيست اگر بر خود مجتهد نازل شود عمل ميكند در آن
به مؤداي اجتهاد خودش پس اگر امارت يكي است عمل ميكند به مقتضاي
آن و اگر متعدد است عمل بأرجح ميكند و در صورت تساوي مخير است و
يا اينكه اجتهاد را اعاده ميكند و عمل بأرجح مينمايد و اگر حادثه بغيري
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متعلق است پس اگر حق متنازع فيه از آن قبيل است كه صلح در آن ممكن
است مثل مال صلح ميكنند يا رجوع ميكنند بحاكمي كه قطع نزاع نمايد
اگر يافت بشود و حكم او درباره هر دو ممضي است تا آخر آنچه گفته است
و عجب اينجاست كه اين قول را من براي پسرش ذكر كردم كه پدر تو
اينطور نوشته است گفت همه فقهاي ما همينطور ميگويند و هر كس مراجعه
باخبار نمايد مييابد كه هر گاه مسئله منصوص است بنص صحيح آن متبع
است خواه نص عام باشد يا خاص و اگر مسئله منصوص نيست بر اطالق
خودش باقي است تا نصي در آن وارد شود و اجتهاد در مذهب نيست زيرا
كه اجتهاد باقرار خودشان استفراغ وسع است در مسئلهاي كه نص در آن
نيست و در موضع نص اجتهاد نيست نديدهاي كه بعضشان انكار بر بعض
ميكنند و ميگويد كه اين اجتهاد در مقابل
صفحه ١٢٧
نص است پس در موضع نص اجتهاد نيست و در غير موضع نص هم سخن
گفتن جايز نيست زيرا كه رأي و هوي است بموجب اخبار متواتره و آن از
خصال عامه اشرار است پس كجا است اجتهاد در دين خدا پس واجب بر
مردم اين است كه از ائمه خودشان بگيرند سالم اهلل عليهم پس هر كس ميداند
نص ايشان را در مسئله عمل ميكند بآن و هر كس نميداند ميگيرد از كسي
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كه ميداند آن نص را و بهمين جهت بود فرمود حضرت حجت بعد از آني كه
غايب شد كه در حوادث واقعه رجوع كنيد برواة اخبار ما كه آنها حجت من
هستند بر شما و منم حجت پروردگار نگاه بكن به ائمه خودت سالم اهلل
عليهم جائيكه ميفرمايد حضرت باقر عليه السالم بجابر اي جابر اگر ما برأي
و هواي خودمان بشما خبر ميداديم هراينه هالك ميشديم و لكن خبر ميدهيم
شما را باحاديثي كه ذخيره كردهايم از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله
همچنانكه اين جماعت طال و نقره خود را ذخيره ميكنند و در حديث ديگر
فرمود كه اگر ما برأي خودمان ميگفتيم گمراه ميشديم همچنانكه پيشينيان
گمراه شدند و لكن ما به بينهاي از خداوند خبر ميدهيم كه براي پيغمبر خود
بيان فرموده و او بر ما بيان فرموده و از حضرت صادق عليه السالم است
فرمود ابنشبرمه از من سؤال كرد كه چه ميگوئي در قسامه در دم پس جواب
دادم او را به آنچه پيغمبر صلي اهلل عليه و آله فرموده بود گفت خبر ده مرا كه
اگر پيغمبر صلي اهلل عليه و آله اينطور نكرده بود قول در مسئله چه بود فرمود
گفتم باو اما آنچه پيغمبر صلي اهلل عليه و آله كرده است بتو خبر دادم و اما
آنچه او نكرده من علم بآن ندارم و در حديث ديگر است كه سؤال شد از
مسئلهاي پس جواب فرمود سائل عرض كرد كه اگر مسئله چنين و چنان بود
چه بود قول در آن فرمود ساكت باش آنچه كه جواب دادم از رسول خدا بود
صلي اهلل عليه و آله و ما اهل رأي نيستيم و در حديث ديگر فرمود قسم بخدا
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ما نميگوئيم بهواي خود و عمل نميكنيم برأي خود و نميگوئيم مگر آنچه
خداي ما فرموده است انتهي  ،پس وقتي كه ائمه معصومين صلوات اهلل عليهم
صفحه ١٢٨
كه حجج خداوند هستند و شاهد بر حقايق خلق هستند حال ايشان اين است
و باجتهاد و رأي بدون نص از خدا و رسول نميفرمايند پس گمان تو درباره
غير ايشان چيست و چگونه جايز است براي غير ايشان اجتهاد در غير موضع
نص و عرض شد بحضرت ابيعبداهلل عليه السالم كه بعضي از آنها كه در نزد
ما هستند تفقه ميكنند و ميگويند مسئله بر ما وارد ميشود كه نميدانيم آن را
در كتاب و نه در سنت برأي خودمان در آن ميگوئيم حضرت فرمود دروغ
گفتند هيچ چيز نيست مگر اينكه در كتاب و سنت است انتهي  ،پس هر رأي
اجتهاد است در مقابل نص و عرض شد خدمت آن حضرت كه قومي از
اصحاب ما تفقه كردهاند و بعلم زيادي رسيدهاند و احاديثي روايت ميكنند
پس گاهي هم در حادثه برأي خودشان ميگويند فرمود نه و آيا گذشتگان كه
هالك شدند بغير اين و اشباه اين بود و عرض شد خدمت آن حضرت كه
چيزهائي بر ما وارد ميشود كه در كتاب و سنت نميبينيم پس نظر در آن بكنيم
فرمود نه آگاه باش كه اگر بحق برسي اجر داده نميشوي و اگر بخطا برسي
دروغ گفتهاي بر خدا انتهي  ،ببين كه چطور بر خالف نص قائل شدهاند كه
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مجتهد اگر مصيب باشد براي او دو اجر است و اگر مخطي باشد براي او
يك اجر است و عبرت بگير و پناه ميبريم به خداوند از لغزش و گمراهي و
عرض شد به ابيالحسن موسي عليه السالم فداي تو شوم تفقه كرديم در دين
و بينياز كرد خدا ما را بواسطه شما از مردم حتي اينكه جماعتي از ما كه در
مجلسي نشستهاند هيچكس از صاحب خودش مسئله سؤال نميكند مگر اينكه
جواب آن پيش او حاضر است و اين همه از منت خداست بر ما بواسطه شما
و اي بسا كه وارد بشود بر ما چيزي كه روايتي در آن از شما يا از آباء كرام
شما بما نرسيده پس نظر بكنيم
صفحه ١٢٩
به نزديكتر و موافقتر چيزي كه از شما بما رسيده و بآن بگيريم فرمود
هيهات هيهات هر كس هالك شده است از همين است الخبر  ،و عرض شد
بآن حضرت اصلحك اهلل ما جمع ميشويم و مذاكره ميكنيم در آنچه نزد ما
است و هيچ چيز بر ما وارد نميشود مگر اينكه در نزد ما هست و نوشته است
و اين از نعمتهاي خداست بر ما بواسطه شما و گاهي چيز كوچكي پيدا
ميشود كه نزد ما در آن مسئله چيزي نيست پس نگاه بيكديگر ميكنيم و در
نزد ما است چيزي كه شبيه باين است پس قياس كنيم بر بهترين آن فرمود
شما را چه بقياس اين است و جز اين نيست كه هالك پيشينيان شما بقياس
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پس فرمود وقتي كه وارد شد بر شما چيزي كه ميدانيد بگوئيد بآن و اگر
وارد شد چيزي كه نميدانيد پس اشاره فرمود بدست خود بدهنش الخبر  ،و
عرض شد بحضرت رضا عليه السالم فداي تو شوم بعض اصحاب ما ميگويند
ميشنويم امري را كه حكايت از شما يا آباء شما شده است پس قياس بر آن
بكنيم و عمل كنيم فرمود سبحان اهلل نه واهلل اين از دين جعفر نيست اين
جماعت قومي هستند كه حاجتي بسوي ما ندارند از طاعت ما بيرون رفتهاند
و در موضع ما نشستهاند پس كجا است تقليدي كه از جعفر و اباجعفر
مينمودند و غير اينها از اخبار متواتره كه موافق كتاب خدا و موافق عقل سليم
است كه ما در كتاب فصلالخطاب روايت كردهايم و غرض در اينجا اين
است كه براي احدي از رعيت اجتهاد و رأي جايز نيست و واجب است عمل
كردن بنص و نص يعني روايت نه درايت محض پس واجب است براي همه
رعيت طلب روايت و عمل بآن خواه عالم باشد يا جاهل و فرق ميانه مردم
امروزه اين است كه بعضي مردم زحمت ميكشند در روايات و حفظ ميكنند
روايات را و تفحص ميكنند از اخبار ثقه و غير ثقه و بعضي از مردم زحمت
نميكشند مثل ساير امور از
صفحه ١٣٠
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مكاسب و صنايع پس هر كسي در ساير اوقات خود زحمت نميكشد در
موقع حاجت ميگيرد از كسي كه وثوق به آن دارد در ميانه آنها كه زحمت
اين كار را ميكشند و از غير او نميگيرد همچنانكه از زمان پيغمبر صلي اهلل
عليه و آله تا آخر زمان ظهور آلمحمد عليهم السالم امر بر اين منوال بود و
همچنانكه آن روز مقلد بودند امروز هم واجب است كه مقلد باشند و حرام
است بر ايشان نظر كردن و رأي دادن در دين مثل حرمت ميته و لحم خنزير
و دم بدون تفاوت مگر اينكه حرمت اين كار بزرگتر است و هر كس غير
اين قصد بكند در ورطه شبهات عامه واقع شده است كه غصبا و ظلما
خواستهاند بجاي آلمحمد عليهم السالم بنشينند پس امروز و سابق عملي
نيست مگر از كتاب خدا يا نص از سنت آلمحمد عليهم السالم و غير از اين
خطا است اين است اعتقاد من كه اظهار كردم آن را خواه قبول كنند
مالمتكنندگان يا رد نمايند پس همه ما امروز مقلد حجت منتظر هستيم
عجل اهلل فرجه و صلي اهلل عليه و علي آبائه و او اآلن زنده است و روايت از
مرده يا زنده فرق ندارد و جايز است به گرفتن روايت از حي يا ميت كه ثقه
باشد به يكواسطه باشد يا وسائط متعدده و السالم و بهمين قدر در اينجا براي
رفع اين شبهات اكتفا ميكنم و هر كس بيش از اين خواسته باشد در اين باب
پس بر او باد بكتاب قواعد و كتاب سوانح و ساير كتب ما .
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اشراق دويم
در رفع بعض خطرات و وساوس عمليه و تسويالت شياطيني كه متعلق به
اعمال هستند و آنها بسيارند و احصاي آنها نميشود و اگر در اين اشراق
خواسته باشيم بسط بدهيم مقتضي نوشتن كتاب بزرگي است و با كثرت
مشاغل ممكن نيست اال اينكه بذكر كلياتي در اين مقام اكتفا ميكنيم كه
اگر اصالح شد ساير اعمال اصالح ميشود پس اين اشراق بر اراضي هفتگانه
ميتابد :
صفحه ١٣١
زمين اول و آن ارض نفوس است و گاهي ناميده ميشود بأرض ممات و آن
زمين آسمان اول است كه سماء حيوة ناميده ميشود و در اين زمين شياطيني
است كه طبع آنها سرد و تر است در باطن و گرم و خشك است در ظاهر
همه آنها گنگ هستند و كور و كر و جاهل و نفهم كه شعور نميكنند چيزي
را و همين كه مستولي بر كسي شوند فهم و شعور و تنبه او كم ميشود بهمان
اندازه كه آنها مستولي شدهاند و مثل بهميهاي از بهائم ميشود بلكه گمراهتر
يا مثل چوبي كه تكيه داده شده يا آنكه قلب او مثل سنگ ميشود يا سختتر
از سنگ و بعضي از سنگها است كه نهرها از آن جاري ميشود يا ميشكافد و
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آب از آن جاري ميشود و بعضي از سنگها از ترس خداوند پائين ميافتد و اما
دلهاي اين جماعت انهار معارف و حكمت و محبت از آنها جاري نميشود
و شكافته نميشود كه آب يقين و اميدواري از آن بيرون بيايد و از ترس خدا
پائين نميآيد زيرا كه علم ندارند و ترس از خدا در ايشان نيست پس دلهاي
ايشان سختتر است از سنگ زيرا كه در سنگها از اقسام فوق الذكر پيدا
ميشود و در قلوب اين جماعت از اقسام فوق پيدا نميشود پس هرگز متذكر
نميشوند و شنوائي ندارند هيچوقت و ترساندن نفع به اينها نميدهد زيرا كه
ترساننده ميترساند كسي را كه زنده است و نميشنواند به آنها كه در قبرها
هستند و اين جماعت مردگاني هستند كه زنده نيستند و شعور نميكنند كه
كي برانگيخته ميشوند و اين جماعت گاهي ترقي ميكنند و بحد نباتات
ميرسند كه هم آنها شكمهايشان است و همين كه ببيني آنها را از اجسام آنها
تعجب ميكني و اگر چيزي بگويند استماع ميكني قول ايشان را و گويا آنها
چوبهائي هستند تكيه داده شده كه گمان ميكنند هر صيحهاي بر ضرر ايشان
است پس فايده نميكند باين جماعت ترسانيدن و نويد دادن و نيستند مگر
حشو ملك و بعضي از ايشان ترقي ميكنند تا بحد حيوانات ميرسند پس براي
ايشان دلها است اما تعقل نميكنند با دلهاي
صفحه ١٣٢
صفحه | 213

خودشان و براي آنها گوشها است اما نميشنوند با گوششان و براي آنها
چشمها است اما نميبينند با چشمهايشان و آنها مانند انعامند بلكه گمراهتر و
اين جماعت بكلي غافلند پس همينكه شياطين اين زمين غالب شوند بر
انساني گنگ ميكنند او را از حكمت و حق و كور ميكنند از ديدن آيات و
كر ميكنند از شنيدن مواعظ و حكم و تمام همت او را در جذب و هضم و
دفع و امساك قرار ميدهند و در تربيت بدن و چاقي و الغري بسبب اكل و
شرب و نكاح و هيچ كمالي ندارد مگر آنچه را كه با چشم خودش ببيند از
رنگها يا روشنيها يا بگوش خودش بشنود از اصوات يا با بيني خود بشنود از
بوها يا با دهن خود بچشد از طعمها يا با دست خود لمس نمايد از كيفيات
يا بچيزي انس بگيرد و خشنود شود يا از چيزي متنفر شود پس خشم نمايد
و حركت او به اراده بينتيجهايست و فايدهاي بر او مترتب نيست و غير اينها
چيزي نميفهمد و هميشه همت او و خشنودي او بحصول اينهاست و حزن
او از حرمان اينهاست و چه خوب گفته است شاعر درباره اين جماعت :
لقد اسمعت لو ناديت حيا

** * **

و لكن ال حيوة لمن تنادي

پس بر آيات آفاق و انفس ميگذرد و آيات كتاب و روايات بر او خوانده
ميشود و اقوال حكماء را ميشنود و تعقل نميكند كه اينها چه چيز است و
براي چيست و كأنه مردهايست كه غايب از حضور است و اگر چه تكلم
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كند و حاضري باشد كه كأنه غايب است و محتاج نيستي در نزد او سري را
پنهان بداري يا چيزي را بطور رمز ادا كني زيرا كه او مرده است و كالم در
نزد او مثل تكلم در مقابر است پس اين جماعت اهل راهنمائي و بينائي و
ترساندن و اميدوار نمودن نيستند و در دنيا بواسطه علم و عمل ترقي براي
آنها حاصل نميشود بلي مگر بواسطه تربيت عامه كونيه تا اندازهاي ترقي كنند
مثل ترقي جمادات و نباتات و اين جماعت محل عنايت منذرين نيستند و
آرزوي هدايت ايشان را
صفحه ١٣٣
ندارند و خطاب آنها باينها نيست و ايشانند مستضعفين و حشو عالم هستند
و بمنزله خاكروبه شهر هستند پس نجاتي براي اين جماعت از دست اين
شياطين نيست مگر وقتي كه اضطرارا بميرند و در خاك اين عالم دفن شوند
و اعراض ايشان در طبايع بين نفختين اين عالم حل شود تا جوهر خالص
نفساني انساني كوني امكاني كه در آنها است مستخلص شود و پس از آن
تكليف بر آنها عرضه شود و امتحان شوند تا آنچه در قوه ايشان است بالفعل
شود و از اهل بهشت شوند يا اهل جهنم و معذلك بدرجه آنها كه جوهرشان
در دنيا خالص شده است و آنچه در باطن ايشان بوده بيرون آمده و در امتثال
امر شارع حل و عقد شدهاند نميرسند بلكه اگر اهل بهشت باشند در درجه
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پائين خواهند بود مگر اينكه شفاعتي شامل حال ايشان شود پس بدرجه
باالتري ترقي كنند و اگر اهل جهنم باشند در درك باال هستند و نفوس اين
جماعت در برزخ مثل كلوخ منجمد است و مخلوط با ابدان ايشان است تا
دومرتبه نفخه دفع دميده شود و مردم در مقابل پروردگار برخيزند پس اين
جماعت از آنها نيستند كه اين كتاب را براي آنها نوشتم و خطاب من متوجه
آنها نيست و كالم با صاحبان عقول است زيرا كه سواي ايشان متذكر
نميشوند .
زمين دويم زمين عادات است و آن زمين آسمان دويم است و در اين زمين
شياطيني است كه طبع ايشان سريع التحول و منقلب است و هر چه مقترن به
آنها شود متطبع بطبع آن ميشوند و بر همان حالت باقي ميمانند و ترك آن
عادت را نميكنند مگر با ناقل خارجي كه غالب شود و آنها را استحاله
بحالت غالبه نمايد پس بر آن حالت باقي ميمانند و همين كه اين شياطين بر
انساني مستولي شوند فكر او را فاسد ميكنند و برميگردانند بطبع خودشان
پس هميشه فكر او بسوي آن جهت است و اعضاء او را بخدمت خودشان
واميدارند بمقتضاي همان فكر فاسد و از آثار اين شياطين است وسوسههاي
مردم در طهارتها و نمازها و عبادات و معامالت و كمي ذكر و بسياري
فراموشي
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صفحه ١٣٤
و سهو و شك و عدم يقين بچيزي كه مخالف طبع ايشان و جهت ايشان
است و خالصي براي انسان از شر اين جماعت نيست مگر بترك اين جهت
عمدا و مخالفت جهت شياطين و اگر چه يقين بجهت مخالف نداشته باشد
كه اگر چنين كرد شيطان بزودي او را واميگذارد و يقين براي او حاصل
خواهد شد و در همين مقام است روايت زراره و ابيبصير گفتند عرض
كرديم بامام عليه السالم كه مرد شك بسيار ميكند در نماز خودش تا حدي
كه نميداند چقدر نماز كرده و چه باقي مانده بر او فرمود اعاده ميكند عرض
كردم شك او بسيار است و هر چه اعاده كند باز شك ميكند فرمود ميگذرد
در شك خودش بعد از آن فرمود عادت مدهيد خبيث را كه نماز شما را
ب شكند و بطمع بياندازيد او را زيرا كه شيطان خبيث است و بهر چه او را
عادت داديد عادت ميكند پس هر يك از شما بوهم خود بگذراند و نماز را
بسيار نشكند و همينكه اين كار كرد ديگر شك نميكند زراره گفت كه
فرمود اين است و جز اين نيست كه خبيث ميخواهد مطاع باشد پس همين
كه معصيت كرده شد برنميگردد بسوي يكي از شما تدبر كن در اين حديث
شريف و به عموم آن عمل كن در جميع آنچه عادت بآن ميكني بر خالف
اعتدال و آن عادت را ترك كن و طور ديگر بكن و اگر چه يقين براي تو
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نشود و بزودي يقين براي تو حاصل خواهد شد همچنانكه از حضرت صادق
عليه السالم روايت شده است در مردي كه بسيار ميشود وهم او در نماز و
در ركوع خودش شك ميكند و نميداند چند ركعت بجا آورده و شك ميكند
در سجود و نميداند سجده كرده است يا نه فرمود سجود و ركوع نميكند و
ميگذرد مگر اينكه بطور يقين بفهمد و از حضرت ابيجعفر عليه السالم است
كه هر گاه سهو تو بسيار شد پس بگذر از آن در نماز خودت كه زود باشد
واگذارد تو را و اين از شيطان است و از علي بن ابيحمزه است از مرد
صالحي كه گفت سؤال كردم از كسي كه شك ميكند و نميداند يك ركعت
نماز كرده يا دو ركعت
صفحه ١٣٥
يا سه ركعت يا چهار ركعت و نماز او بر او مشتبه ميشود فرمود اين همه
اشتباه عرض كردم بلي فرمود بگذرد در نماز خود و پناه ببرد بخداوند از
شيطان زود باشد كه از او زايل شود انتهي  ،و اي بسا شيطان بتو مينماياند
كه اين سهو از خود تو است و از شيطان نيست براي اين هم ميزاني قرار
دادهاند و آن اين است كه اگر شك در هر سه چيز واقع شد آن از شيطان
است پس مخالفت كن آن را و آن حديثي است كه از حضرت صادق عليه
السالم روايت شده بطور كلي كه هر گاه شخص از كساني است كه سهو
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ميكند در هر سه چيز پس او از كساني است كه كثير السهو است انتهي ،
پس هر گاه سهو كردي در هر سه عمل متوالي هر عملي كه باشد پس تو از
كساني هستي كه شياطين اين زمين متعلق بتو شدهاند و واجب است بر تو
مخالفت سهو و گاهي حيله ميكند شيطان براي اينكه مطاع واقع شود پس
در سه امر متوالي شك نميآورد و فاصله ميگذارد بين شكوك پس براي اين
نيز ميزاني قرار دادهاند و آن فرمايش حضرت صادق عليه السالم است سهوي
نيست بر كسي كه اقرار كند بر نفس خود بسهو پس همينكه خود را بكثرت
سهو شناختي پس مخالفت كن آنرا تا خبيث تو را واگذارد براي اينكه انسان
بوضع اولي الهي صاحب ذكر است و كثير السهو خلق نشده است پس
همينكه سهو او زياد شد پس اين از شيطان است كه اينطور عادت ميكند و
ميخواهد كه مطاع باشد ولو بصورت عبادت باشد پس مخالفت كن آنرا تا
برگردد به اعتدال و وضع الهي و عالجي براي اين شياطين نيست مگر به
نافرماني آنها و ترك عادت آنها پس همينكه احساس كردي كه از اعتدال
خارج شدهاي پس برگرد از عادت خودت بسوي غير آن و اگر چه شك
داشته باشي و خبيث را متمكن از نفس خودت مكن كه مخالفت او بر تو
سخت ميشود و اگر متمكن شد از كسي باين زودي وانميگذارد او را و
بهالكت مياندازد انسان را همچنانكه متمكن شده است
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صفحه ١٣٦
در بعض فقهاء و متقدسين عصر ما كه در يك غسل صد و پنجاه مرتبه
ارتماس ميكند بانحاء مختلفه از جلو و عقب و چپ و راست و بجستن در
آب و غير اين اقسام و ديگري بود كه قبل از صبح در آب فروميرفت و
دفعهاي بعد از دفعهاي زير آب ميرفت تا روز بلند ميشد و اي بسا كه بدن او
از شدت حرارت آب سياه ميشد و گلوگير ميشد و مغشيا عليه روي آب
ميافتاد تا او را بيرون ميآوردند و آب سرد بر او ترشح ميكردند تا بحال ميآمد
و بالفاصله سؤال ميكرد آيا غسل كردم يا نه و برميگشت بخزانه و شروع به
ارتماس ميكرد و ديگري را شنيدم كه دستش را در آب فروميبرد و از حضار
سؤال ميكرد و التماس ميكرد كه خبر بدهيد مرا آيا دست من در آب فرورفت
يا نه و جماعتي كارشان به آنجا رسيد كه در نماز حالتي شبه جنون به آنها
دست ميداد كه نميتوانستند نيت نماز و تكبير نمايند و شخصي ثقه روايت
كرد كه شخصي وسواس او بجائي رسيد كه هر طعامي نزد او ميآوردند سوزن
در آن ميديد و از خوردن امتناع ميكرد تا بر او ترسيدند و گفتند فالن شخص
چگونه است در نزد تو گفت مردي است متقي گفتند آيا اقدام بر هالك
كسي ميكند گفت نه گفتند اگر او طعامي براي تو بياورد ميخوري گفت
بلي پس آن شخص طعامي نزد او آورد و اين بيچاره نگاهي باو كرد و گفت
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آيا تو هم كمر قتل مرا بستهاي و در غذاي من سوزن قرار دادهاي و فقيه ديگر
كارش بجائي رسيد كه گمان ميكرد كه در دادن عوض نيت شرط است و
دست خود را دراز ميكرد كه اجرت حمامي را بدهد و همينكه حمامي دست
ميآورد كه بگيرد فقيه دست خود را عقب ميكشيد چون شك ميكرد كه آيا
نيت كرده و آيا مقارن با اين عمل شده است يا نه و ديگري بود كه كارش
باينجا رسيد كه همه مردم را نجس ميشمرد و با آنها غذا نميخورد و از
ظرفشان آب نميخورد و مس آنها را نميكرد و بر فرششان نمينشست هرگز
پس اي برادر بپرهيز از آنكه خبيث را بخودت عادت بدهي
صفحه ١٣٧
و متمكن در فكر خودت قرار بدهي كه ديوانه ميشوي زيرا كه وسواس
جنون پنهاني است و جنون فنون است و خبيث ميخواهد كه تو را بتعب
بياندازد و هالك نمايد و دين و دنيا و آخرت تو را فاسد نمايد و دين وسيعتر
است از اين تنگيها و خداوند براي شما آساني را خواسته و سختي را نخواسته
و در دين بر شما حرجي قرار نداده پس مخالفت كن خبيث را بترك عادات
منحرفه پيش از آن كه متمكن شود و مستولي شود بر تو و قادر نشوي بر
مخالفت او و شايد كه مشتبه بكند بر تو كه اين وساوس از تقوي است و از
شدت مباالت بدين است و ترك اين وساوس تهاون در شرع است و دروغ
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ميگويد خبيث زيرا كه او ميخواهد مطاع باشد و شايد كه در معاصي نتوانسته
است تو را مطيع نمايد پس از جهت طاعات آمده است نميبيني كه اين
وسواس در بعضي امور است دون بعضي و اگر تقوي بود در جميع امور بود
و در حقيقت شياطين نفوس ناقصهاي هستند كه براي آنها جهات خاصهاي
است و شيطان هر جهتي كه غالب شود تو را در همان جهت منحرف مينمايد
.
زمين سيم و آن زمين طبع است كه در مقابل آسمان سيم است كه آسمان
خيال باشد و در اين زمين شياطيني است كه باطن آنها سرد و تر است و
ظاهرشان گرم و خشك و اينها همينكه مستولي شدند بر كسي خياالت او
را فاسد و منحرف ميكنند از راه حق و اعتدال و هر كس را بر حسب قابليت
او و طبع او و ميل او فاسد ميكنند و اين شأن هر نوعي از شيطان است در
هر صنفي از مردم زيرا كه هيچ حادثهئي در عالم متحقق نميشود مگر بفاعلي
و قابلي و انسان كوني قابل است براي هر كه در او سكني نمايد و او را در
مراد خودش استعمال نمايد و آن ساكن قوه فاعله است كه بحسب طبع
خودش كار ميكند و انسان قابلي است كه بر حسب طبع خودش منفعل
ميشود مثل آئينه كه شبح شاخص در آن ميافتد بر حسب رنگ و هيئت آئينه
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و بر حسب شبح شاخص نيست مگر اينكه آئينه داراي رنگ و هيئتي كه
مخالف
صفحه ١٣٨
شاخص باشد نباشد پس همينكه شيطان در انساني ساكن شد اثر او ظاهر
ميشود بر حسب طبع و ميل انسان پس در بعضي وسوسه زنا ميكند باين
جهت كه داعي آن كثرت شهوت است و در او موجود است و در بعضي
وسوسه شرب خمر ميكند و در بعضي وسوسه دروغ گفتن و هكذا و نميشود
كه شيطاني در كسي وسوسه خوردن عذره نمايد با اينكه آن هم حرام و
نجس است مثل خمر زيرا كه داعي آن در انسان نيست و در كمتر كسي
وسوسه ميكند كه خودش را بكشد با اينكه آن هم حرام است مثل كشتن
ديگري پس وجود انسان وجود قابلي است و ملك و شيطان در انسان دو
فاعل دعوتكننده هستند خداوند ميفرمايد حكايت از شيطان كه من سلطنتي
بر شما نداشتم اال اينكه خواندم شما را و استجابت نموديد مرا و خود را
مالمت كنيد پس امتثال ميكند انسان دعوت شيطان را بر حسب استجابت و
ميل و طبع خودش همچنانكه دانستي خالصه شياطيني كه ساكن در اين
زمين هستند استيالء آنها بر خياالت انسان است و بر حسب ميل و طبع خيال
او وسوسه ميكنند پس كسي كه در او داعي رياست غالب است بر حسب
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حرارت و يبوستي كه در مزاج او غلبه دارد اگر اين كيفيت با سوداء ممزوج
است ادعاي مقامات عاليه ميكند و شياطين در خيال او تصوير ميكنند
چيزهائي را كه به آنها ادعاي مكاشفات ميكند و بسا ادعاي ربوبيت يا نبوت
يا واليت ميكند اگر شياطين زمين چهارم هم در آن شركت نمايند و اي بسا
كه از تخيالت اولياء او بر او خبر ميآورند پس او هم خبر از آنها و از بعضي
وقايع ميدهد و ادعاي مشاهده ميكند پس مدعي ارشاد و هدايت ميشود پس
اولياء او مطيع او ميشوند و تصديق امر او را ميكنند و چيزي كه داللت بر
فساد امر او ميكند يا نفس ادعاي او است مثل ادعاي ربوبيت با اينكه مخلوق
عاجزي است يا ادعاي نبوت با اينكه محمد صلي اهلل عليه و آله
صفحه ١٣٩
خاتم پيغمبران است يا ادعاي امامت با اينكه ائمه اثنيعشر عليهم السالم
معروفند به انسابشان و اشخاصشان و يا ادعاي واليت و كمال با وجود
نداشتن علم باديان و اصول و فروع آنها و ساير علوم و بيتقوائي و نداشتن
اعمال صالحه زيرا كه كمال حق متحقق نميشود در كسي مگر با علم و
عمل و با نداشتن حكمت و استيالي بر موجودات و عدم استجابت دعاء و
امثال اينها از موازين بين اهل حق و باطل فرق گذارده ميشود و اگر حرارت
و يبوست غالبه در انسان بممازجه خون است پس اين شياطين در نفس او
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ادعاي رياست ميكنند بقهر و غلبه و ياغيگري و ظلم و ستمكاري و او را
بخيال سلطنت مياندازند و خيال حكومت و امثال اينها و اگر حرارت و
يبوست صرف است و ساير اخالط در مزاج او مقهورند و حكمي ندارند پس
وسوسه ميكنند در او تكبر و عجب و بخل و حسد و تهور و امثال اينها را و
اگر سوداي مزاج او غالب است پس وسوسه ميكنند در او كنارهگيري و
وحشت از خلق و مكر و حيله و انزواء و ترس و امثال اينها و اگر در مزاج
او بلغم غالب است با ممازجه خون وسوسه ميكنند در او حب زنا و لواط و
شهوت غنا و لهو و استعمال آالت لهو و امثال اينها را و اين وساوس اكثر
بمناسبت ظواهر امزجه اين اشخاص است و بر اينها قياس كن ماسواي اينها
را و عالمت فساد اين خياالت مخالفت اينها است با شرع و طريقه حقه زيرا
كه ميزان مستقيم شرع است پس هر گاه كسي در نفس خود خيالي ببيند كه
بر او غالب شده است پس آنرا با موازين خداوند بسنجد پس اگر ديد مخالف
آنها است پس بداند كه از شياطيني است كه در اين زمين سكني دارند پس
بترسد از آن خيال و مخالفت كند آنرا و خيال خود را با شرع مطابق نمايد تا
وقتي كه اين شياطين مستولي نشدهاند و متمكن در او نشدهاند زيرا كه اگر
در كسي متمكن شوند كمتر اتفاق ميافتد
صفحه ١٤٠
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كه مفارقت نمايند و درد بيدرمان در اين حال اين است كه اين شياطين
ممازج با گوشت و خون و جاري مجراي روح ميشوند و انسان دعوت آنها
و تسويالت آنها را از خود ميپندارد تا حدي كه اگر بگوئي اينها از شيطان
است غيرت بخرج ميدهد و حميت و عصبيت ميكند در حالي كه حقيقتا
غيرت بر شياطين ميكند و حمايت آنها را مينمايد زيرا كه با خود او متحد
شدهاند پس تصديق نخواهد كرد و از خيال خود دست برنميدارد و واجب
است بر كسي كه مراعات نفس خود را دارد كه مخاطره نكند بنفس خود و
از اين خياالت برگردد در اول ورود آنها مادامي كه از آنها تألم دارد زيرا كه
تألم از اين خياالت دليل عدم تمكن شياطين است و معلوم است كه روح
االيمان او باقي است و نمرده است نديدهاي كه مرض مفاصل اميد بهبودي
آن هست مادامي كه انسان حس درد مينمايد پس همينكه درد زايل شد دليل
اين است كه طبيعت مأيوس از عالج و بهبودي او است كه اعراض از آن
نموده پس اميدي در آن نيست زيرا كه طبيب با كمك طبيعت مداوا ميكند
و وقتي كه طبع اقبالي ندارد طبيب بتنهائي قادر بر دفع مرض نيست پس مادام
كه از معاصي و خياالت تألم داري فرصت را غنيمت بشمار و آنها را دور
كن و استعانت بخداوند بجو با دعاهائي كه گذشت و اعمال صالحه و توجه
به عليين و اهل آن و اعراض از سجين و معذلك گاهي احتياج ميشود به
تعديل طبيعت با دواها و رعايت اكل و شرب زيرا كه مدخليت زياد دارد و
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تسهيل ميكند امر را پس اين است اندكي از شرح بسيار وساوس اين شياطين
و اما ساير آنچه ذكر ميشود در معالجه به ضد عيبي در آن نيست اال اينكه
خيلي بعيد و مشكل است مثل معالجه كبر بمالزمت خشوع و عالج شهوت
بمالزمت تذكر مرگ كه هادم لذات است و عالج عجب بمالزمت فكر در
معايب
صفحه ١٤١
نفس و امثال اينها كه در كتب قوم مذكور است و ما اطاله كالم نميكنيم و
بهترين اقسام اين عالج فكر در آن چيزي است كه ضد با اين وسوسه است
و اين است بينائي از كوري و نور در تاريكي و برطرفكننده كسالت پس
غافل مشو و افضل آن تفكر در حق و اهل حق است و در اخالق ايشان زيرا
كه تأثير زياد دارد همنشيني با ايشان زيرا كه طبع از همنشين خود اكتساب
ميكند و عمل او را فراميگيرد و نزديكترين اوقات شيطان به انسان وقتي
است كه انسان تنها باشد كمتر سالكي كه بتنهائي سير ميكند از شر شياطين
نجات مييابد و عادت بر اين جاري نشده است و اميد كمال بنحو خالف
عادت خود از اماني شيطان است كه از پيروي آن نهي شده است يعدهم و
يمنيهم و مايعدهم الشيطان اال غرورا پس داخل خانهها بشويد از در خانهها
و خرق عادت معجزه است و تو اهل آن نيستي پس آنچه كه عادت پروردگار
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بر آن جاري شده است پيروي كن و تدبر كن و خود را ملتفت باش و ال قوة
اال باهلل العلي العظيم .
زمين چهارم و آن زمين شهوت است در مقابل آسمان محبت و معرفت كه
آسمان چهارم است و قطب آسمانها است در ظهور كه در حقيقت آسمان
هفتم است و در درجه او است و از اين باب است كه روايت شده است
ضراح در آسمان چهارم است و روايت شده است كه در آسمان هفتم است
و اختالف بين دو روايت نيست زيرا كه آسمانهاي باال استمداد از او ميكنند
و در رتبه پائينتر از او هستند و برتري آنها بر آسمان چهارم در ظاهر مثل
برتري سر است بر قلب و اين آسمان در وسط واقع شده همچنين است زمين
چهارم كه در حقيقت زمين هفتم است اال اينكه ظاهر به قطبيت شده است
و ساير اراضي
صفحه ١٤٢
بر او دور ميزنند و آن زمين شهوت است و در آن شياطيني است كه ظاهر
آنها برودت و رطوبت است و باطن آنها حرارت و يبوست و شغل اينها
گمراهي خلق است بدوست داشتن غير خداوند و تقرب بغير او و دوستي غير
اولياء او و گرفتن نواميس و رضا بغير خداي سبحانه و تسليم براي غير او و
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نفوذ اين شياطين در انسان از همه شياطين بيشتر است و اتحاد آنها بيشتر و
تميز دادن شبهات آنها از حق مشكلتر و سختتر و همينكه مستولي بشوند بر
كسي بطوري متحد با انسان ميشوند كه گمان ميكند خود او است و وادار
ميكنند او را به گرفتن شركاء و امثال براي خدا و اختيار ديگران از غير اولياء
خدا و مالزمت نواميس باطله و اي بسا وقتي كه مستولي شوند وادار ميكنند
او را بر ادعاء ربوبيت و نبوت و واليت و رياست و وضع شرايع و بدعتها و
بسا تا حدي استيالء و غلبه بر بعضي چيزها از او ظاهر شود پس در اين هنگام
نجاتي از ايشان نيست مگر بتوفيق خداوند و اما در بادي امر ممكن است
استخالص از ايشان بتوجه بسوي خداوند و تضرع بسوي او و توسل باولياء
خدا و توجه بايشان و مالزمت خدمت ايشان و بسياري ذكر و فكر در
عظمت پروردگار و نعمتهاي او و عظمت اولياء او و اخالق پسنديده ايشان
و قبايح ديگران و متشبهين اولياء تا شايد از شر آنان نجات يابد و در مالزمت
شرع و اعمال صالحه نجات از شرور انواع شياطين است چرا كه آنها ساكن
نميشوند مگر در مواضع كثيفه رجسه و شرع تطهيركننده انفس است از هر
پليدي و رجسي و دوركننده هر روح خبيثي است كه متعلق به انسان شود
پس بر تو باد بمالزمت فرايض و نوافل و آداب و سنن و اجتناب محرمات و
مكروهات مهما امكن كه هيچ چيز براي دفع شياطين نافعتر از اين نيست و
در آنچه ذكر كرديم كفايت است .
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زمين پنجم آن زمين غضب است كه در مقابل آسمان پنجم است
صفحه ١٤٣
آسمان وهم و در اين زمين شياطيني است آتشي كه شغل آنها گمراهي مردم
است به غضب كردن براي غير خدا و عداوت اولياء خدا و دوستان خدا و
قساوت و خونريزي و شرب خمر و دروغگوئي و افتراء بر خدا و رسول و
اولياء ايشان و تهمت بستن بر ايشان و قسم دروغ و دشمني و اعمال بد و
فساد و اضطراب رأي و كمي ثبات و كمي حياء و افراط در ناداني و جفا و
وقاحت و لجاجت و چشمپوشي از حق و كبر و بسا دعوت كنند او را به
بتپرستي و اگر ممكن نشود شركاء بر خالف اولياء اهلل ميگيرند و اينها
شياطيني هستند بسيار سخت و خشن كه همينكه بر كسي مستولي شوند
عداوت از دهن او ظاهر ميشود و تسليم براي حق و اهل حق را ترك ميكند
و آنقدر غلظت و خشونت ميكند كه نصيحت ناصح را قبول نميكند و او را
متهم ميكند و اين شياطين توهمات انسان را فاسد ميكنند تا آنجا كه حق را
باطل ميبيند و منكر را معروف و معروف را منكر ميداند و كار بد را عفت
و عفت را فاحشه ميپندارد و نيكي را زشت و زشت را نيكو ميبيند و دوست
را دشمن و دشمن را دوست ميانگارد پناه ميبريم بخدا از شر اينها و عالج
اين شياطين از اول و آخر سخت است مگر اينكه رحمت پروردگار شامل
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شود پس هر زمان كه احساس بكند انسان در نفس خودش توهمات فاسده
را بايد مبادرت به اصالح مزاج نمايد و تبريد نمايد و تضرع به خداوند نمايد
و مالزم شرع باشد و ذكر بسيار نمايد و در الطاف خداوند نسبت به بندگان
از بر و فاجر و شمول نعمتهاي او و مدارا و حلم و رحمت پروردگار بر همه
اصناف خلق و مدارا و ماليمت اولياء خدا فكر بسيار نمايد و پناه بخدا ببرد
و دعاهاي سابقه را زياد بخواند و رفق و مدارا نمايد و با رفقاء صاحب علم
و ماليمت بسيار معاشرت كند زيرا كه معاشرت جدا مؤثر است بلكه اثر آن
از بسياري از دعاها بيشتر است زيرا كه دعاهاي تو آثار تو است و تو هماني
كه هستي و معاشرت صالحين
صفحه ١٤٤
نافعتر از دعاها است زيرا كه آنها اثر در تو ميكنند و اهل صالحند و بين اين
دو امر تفاوت بسيار است پس بر تو باد بمالزمت برادران صالح و خدمت
ايشان كه در ايشان است شفاي از هر درد و امان از هر ترسي و حفظ از هر
شيطاني و انس از هر وحشتي و نيافتم در جميع سنن و شرايع سنت و شريعتي
بهتر و گرانبهاتر و شريفتر و كاملتر و نافعتر و مفيدتر و بزرگتر از مصادقه با
اخوان و مالزمت ايشان و نميدانم چه دارد كسي كه برادر ندارد و چه ندارد
آنكه برادر دارد و چه ديني دارد آن كسي كه متدين به اين دين نيست برادر
صفحه | 231

تو دين تو است هر چه ميتواني در دين خود احتياط كن خدا را ميخوانيم به
اسم بزرگ او كه اين فريضه بزرگ را كه بزرگتر از آن فريضهاي نيست از ما
ادا فرمايد هميشه و بداهة اين شعر به خاطرم آمد :
ليس لمن ليس له اخوة

** * **

دين و ال دنيا و ال آخرة

و قسم بخدا كه اينطور است و بس است كه خداوند خبر ميدهد از غير
مؤمنين كه آنها با اختالف و شقاقي كه داشتند مشرف بر آتش بودند و وقتي
كه ايمان آوردند برادر شدند و فرمود و اذكروا اذ كنتم اعداءا فالف بين
قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و كنتم علي شفا حفرة من النار فانقذكم منها
و خداوند اهل بهشت را وصف فرمود بقول خودش اخوان علي سرر متقابلين
پس اهل شقاق و نفاق تنها هستند و شيطان در وقت تنهائي انسان زودتر بر او
مستولي ميشود همچنانكه در خبر وارد شده است و تفصيل آن گذشت و از
اين جهت است كه شيطان مستولي بر اهل شقاق شده است وقتي كه آنها را
تنها يافته و ترغيب نموده است آنها را بر اختالف و تنفر كه هميشه بر آنها
مستولي باشد انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر
و الميسر و يصدكم عن ذكر اهلل و عن الصلوة فهل انتم منتهون و خمر و ميسر
بعضي از اسباب شيطان است
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صفحه ١٤٥
و منتهاي مراد او ايجاد عداوت است و دشمني و تفرقه كه ضد غرض
پروردگار است و غرض پروردگار تأليف است همچنانكه دانستي و مستولي
بر دوستان خودش شده كه نمييابي هيچيك آنها را كه هرگز با هم اتفاق و
برادري داشته باشند پس آيا متذكر ميشويد اي برادران من و آيا نظري بنفس
خود ميكنيد و آيا برادري ميكنيد و عقد اخوت را محكم ميبنديد و آيا وفاي
بآن عهدها ميكنيد خدايا پناه ميبريم بتو از اختالف و از تو مسألت ميكنيم
ايتالف را پس روزي من بفرما بحق اولياء خودت صلوات اهلل عليهم بالجمله
نيافتم غرضي براي پروردگار از فرستادن پيغمبران و نازل كردن كتابها و
وضع شرايع و حدود مگر همين و اين است قطب دين و مركز شرع مبين و
نردبان بسوي شناسائي خدا و وصول بقرب جوار او و به مثل اين بايد عمل
كنند عملكنندگان .
زمين ششم زمين الحاد است كه در مقابل آسمان ششم آسمان علم است و
در اين زمين شياطين مالحده هستند كه طبع ايشان حرارت و رطوبت است
و شغل ايشان برگرداندن كلمات است از موضع آنها و گذاردن چيزها در
غير محل خود و برگرداندن حق به باطل و داهيه اين شياطين و تلخي اينها از
جميع شياطين سابقه بعد از شياطين زمين چهارم بيشتر است و بيشتر تعلق
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اينها به علماء سوء است و طالب علم و همينكه مستولي بر انساني شدند
وسوسه ايشان تأويالت باطله و تمسك به متشابهات است و اما الذين في
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله پس خراب ميكند
اساس شرايع و احكام را و تأويل ميكند كتاب خدا را بر غير مراد او و سنت
را بر غير مراد پيغمبر پس بازميدارند مردم را از حق با براهين باطله و ادله
گمراهكننده و دين مردم را بر مردم مشتبه ميكنند و واميدارند آنها را بر ترك
ظواهر دين و همچو اظهار ميكنند كه ما اهل باطنيم
صفحه ١٤٦
و دروغ ميگويند لعنت خدا بر ايشان زيرا كه باطن نسبت به ظاهر مثل روح
است در جسد كه هيچ جسدي زنده نيست مگر با روحي و هيچ روحي ثابت
نيست مگر با جسدي پس ظاهري نيست مگر بباطن و باطني نيست مگر با
ظاهر و همين دليل كفايت است كه پيغمبر صلي اهلل عليه و آله كه با اهل
جاهليت و يهود و نصاري مسابقه نمود و اديان آنها را نسخ نمود و خدايان
آنها را سب فرمود و شكست و دين جديد آورد اگر دين او غير ظاهر اين
دين بود البته تأويالت فرمايشات خود را در اول ميفرمود و همانها را ظاهر
دين خود قرار ميداد و حاجت نبود ظاهري را بياورد كه غير مراد او باشد و
مراد او تأويل باشد و حال اينكه مردم باك نداشتند در عقايدشان كه عزير را
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پسر خدا بخوانند و عيسي را پروردگار بدانند و سنگها و چوبها و معادن بلكه
خرماها را خدايان خود بگيرند و اعمالشان صفير زدن و دست زدن و كشف
عورت و فحشاء و منكر و بغي بود و اگر آنها را به اين نوع تأويالت
گمراهكننده دعوت ميفرمود زودتر اجابت ميكردند از اجابت اين شرع زيرا
كه بر آنها آسانتر و مناسبتر با طبايع آنها بود پس امر آن حضرت باين ظواهر
و مالزمت خود او براي اين ظواهر و آن همه مشقتي كه متحمل ميشد و عمل
ميفرمود تا جائي كه پاهاي مقدسش از طول قيام در عبادت ورم كرد تا
خداوند بر او نازل فرمود طه ماانزلنا عليك القرآن لتشقي ما قرآن را نازل
نكرديم بر تو كه بتعب بيفتي پس اين واضحتر دليلي است بر بطالن اين
تأويالت و الحادات خالصه همينكه اين شيطان مسلط شود بر انساني عليم
اللسان غنيمت ميشمارند او را و او را هيكلي براي خود قرار ميدهند و هيچ
وسيله براي گمراهي خلق براي اين شياطين بهتر از اين هياكل نيست پس اين
جماعت هيكلهاي شيطانند كه ميايستند براي تأويل دين و تحريف
صفحه ١٤٧
شرع مبين تا دين را از مورد و موضع خود برگردانند و بر غير مراد خداوند
و رسول او صرف نمايند و مطالب شيطان را كه فساد عالم در آن است بجاي
آن گذارند و همينكه در انساني متمكن شدند قراين وهميه و ظنيه بر آن
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تأويالت آماده ميكنند و ظنون و خياالت آنها را مؤكد مينمايند تا جائي كه
اسم آن را يقين ميگذارند و كشف و عيان مينامند و نجاتي براي اين جماعت
از اين ورطه نيست مگر رحمت پروردگار شاملشان شود پس زينهار زينهار
بترس و هر وقت در نفس خودت ميل باين الحادات و تأويالت فاسده يافتي
كه مخالف با ظواهر دين است پس خودداري كن و درياب نفس خود را و
او را وادار بر عمل بظواهر دين و در احوال انبياء و مرسلين و اولياء مقربين
و بشدت تمسك ايشان بظواهر شرع و دين بسيار نظر كن و ملتجي بشو
بسوي آن عدولي كه خداوند در هر عصري براي برانداختن تحريفات
غلوكنندگان و علوم بياصل مبطلين و تأويالت جاهالنه جهال قرار داده است
و متمسك بذيل ايشان بشو و مرض خود را بر ايشان عرضه كن تا تو را
معالجه نمايند و از انحراف به ميانهروي و ايمان بظواهر و بواطن برگردانند
و بيشتر ميل اين نوع شياطين بسوي نصرانيه و صوفيه و علوم باطله آنها است
و طالب رياست علميه هستند و امر بمنكر و نهي از معروف مينمايند و اظهار
ماليمت و حسن خلق در غير موضع خودش و حلم در غير محلش ميكنند و
صلح كل هستند و با مؤمن و كافر مدارا ميكنند و امثال اين تلبيسات با مردم
بجا ميآورند و نجاتي از شر اين جماعت و هياكل آنها نيست مگر بپناه بردن
بخداوند و تمسك به دو ريسمان او كه كتاب خدا و سنت پيغمبر صلي اهلل
عليه و آله است و تمسك بسنن و شرايع و حدود و احكام و اعراض از علماء
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سوء و صوفيه و مالحده و اقبال و مالزمت علماء صالح پرهيزگار كه خلفاء
خدا و رسولند در ميانه بندگان و نجاتي نيست
صفحه ١٤٨
جز كثرت ذكر و فكر در طريقه انبياء و اوصياء سالم اهلل عليهم .
زمين هفتم آن زمين شقاوت است كه در مقابل آسمان هفتم آسمان عقل
است و در اين زمين شياطيني هستند كه طبايع آنها سرد و خشك است و
اينها سختترين شياطينند در اغواء نمودن و نفوذ كردن در انسان بعد از شياطين
زمين چهارم و از همه شياطين چسبندهترند در انسان و بسيار كم ممكن
است نجات از شر اينها وقتي كه تعلق به انسان بگيرند و بيشتر ميل ايشان
بيهوديت است و وارد آوردن هم و غم و حيرت و وحشت و هرزگي و حيله
و بخل و خيانت و مكر و خلف وعده و نفاق و منكر و حسد و بدنفسي و
بدخواهي و مأيوسي از رحمت پروردگار و ايمني از مكر پروردگار و
بدگماني و تنفر از حق و از خداوند و رسل او و اولياء او پس همينكه مستولي
شدند بر انساني نعوذ باهلل او را دعوت بامثال اين منكرات مينمايند و با اصل
طينت انسان ممزوج ميشوند و تميز داده نميشوند با اصل طينت پس بسبب
ايشان انسان شقي ميشود و استحاله ميشود بنوع اين شياطين تا اينكه يكي از
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اينها ميشود و از ديدن حق كور ميشود و از شنيدن آن كر و از گفتن حق
گنگ ميشود و فهم نميكند حق را كه گويا جمادي است كه تعقل ندارد و
نميبيند و نميشنود و اگر چه حق روشنتر از روز باشد بلكه طبعا دشمن حق
و اهل آن ميشود و از حق نفرت و وحشت دارد و همين كه اسم خداوند برده
شود قلب او مشمئز ميشود و همينكه اسم ديگران شود خوشوقت ميشود
نعوذ باهلل و حق را انكار ميكند و اگر چه بآن يقين كرده باشد و دوستي باطل
و انكار حق را بقلب خود ميآشاماند و بر گوش و چشم او مهر ميشود و بر
چشم او پرده آويخته ميشود و كفر بر او طبع ميشود نعوذ باهلل و نجاتي براي
او نيست مگر اينكه خداوند خواسته باشد پس بايد بر حذر باشد كسي كه
خود را ملتفت است كه باينجا برسد كه نجات نداشته باشد هرگز و سبب
استيالي
صفحه ١٤٩
اين شياطين فرورفتن در معاصي است و مجالسه اهل دنيا و اعراض از اولياء
خدا و ترك فرايض و اين قول خداست كه ميفرمايد ثم كان عاقبة الذين
اساؤوا السوءي ان كذبوا بآيات اهلل و كانوا بها يستهزؤن پس بترسيد اي
برادران من كه مسلط بشوند بر شما اين شياطين بواسطه بسياري انهماك در
گناهان و ترك شرايع و عادت بدهيد خود را به بسياري ذكر و فكر و
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مالزمت طاعات و كنارهگيري از سيئات تا اين شياطين بشما نزديك نشوند
پس هالك شويد و اين شياطين وقتي كه مستولي شوند عادة نجاتي از شر
ايشان نيست و لكن در بادي امر ممكن است خالص از ايشان بتوبه و ترك
معاصي و اجتناب از معاشرت دهريه آنها كه ايمان بخدا و رسول صلوات اهلل
عليهم و اولياء ايشان و ايمان بروز جزا ندارند و چقدر بسيارند از اين قبيل
در ميانه مردم و اگر چه بسبب تقيه از مسلمين عقايد خود را اظهار نكرده
باشند و ممكن است خالص از اين شياطين به دوري از اهل دنيا زيرا كه آنها
هياكل شياطينند و تقيه آنها كم است و اظهار بيديني بيشتر ميكنند و طبع
دزد است و از طبع ديگر ميدزدد و بشكل او ميشود و استحاله به نوع آن
ميشود و معاشرت زياد كه با آنها نمودي ايمان تو خرده خرده ضعيف ميشود
تا روح االيمان در تو بكلي ميميرد و بفرايض تهاون ميكني و ارتكاب معاصي
بزرگ را آسان ميشماري پس شبيه بآن شياطين ميشوي و آنها باين مناسبت
متعلق بتو ميشوند پس بترس مادامي كه باقيه از ايمان در تو هست و عالمت
آن در جميع مراتب تألم تو است از خطرات اين شياطين و كراهت تو است
آنها را و مادام كه متألم ميشوي بدان كه استحاله به آنها نشدهاي و نمردهاي
و مريض هستي كه عالج تو ممكن است پس از سجين و اهل آن اعراض كن
و برو بسوي عليين و اهل آن تا مرض تو بهبودي يابد و نميري و اما كسي
كه از اين خاطرات و القاءات خالف
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صفحه ١٥٠
حق متألم نميشود پس بدان كه او مستحيل به شيطنت شده است و منقلب
بنوع آنها شده و نجاتي براي او بعد از آن نيست نعوذ باهلل زيرا كه تا انسان
عمل نيكو نكند بهبودي حاصل نميكند و اگر مستحيل به شيطنت شد از
شيطان حسنه سرنميزند پس بهتر نميشود و استحقاق شفا از خداوند پيدا
نميكند و اگر عادة جايز بود و بهبودي كسي كه مستحيل به شيطنت شده
است ممكن بود اصالح جميع شياطين و كفار ممكن بود و اين خالف
عادت است من يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره  ،و
ليس لالنسان اال ما سعي و كيست كه هدايت بكند كسي را كه خدا او را
گمراه كرده و خداوند هدايت نميكند قوم ستمكاران و كفار و بدكاران را
زيرا كه آنها قابل هدايت نيستند بكفرهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسية و اي
بسا اين شياطين انسان را وادار به كهانت و علوم غريبه نمايند كه شبه معجز
و سحر و امثال اينها از آنها ظاهر شود و اين قبيل چيزها را كه در خود ميبيند
درباره انبياء خدا گمان ميكند كه كارهاي آنها از اين راه بوده و از اين علوم
بوده است و آنوقت يقين بمعجز نميكند و مردم نادان كه از امثال اين امور از
اين هياكل شيطان ببينند درباره انبياء خدا سالم اهلل عليهم بدگمان ميشوند و
گمان ميكنند خارق عادات ايشان با اين شعبدهها بوده است نعوذ باهلل پس
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يقين بانبياء خدا نميكنند و آنها را هم شيطان هيكل خود قرار ميدهد و
دامهائي براي گمراهي ساير خلق قرار ميدهد و آنها را هم بشقاوت مياندازد
نعوذ باهلل .
ختام رساله است كه تماميت آن باين است بدانكه ما در ساير كتب خود در
خلقت شياطين بسط دادهايم و اينجا مقام تفصيل نيست لكن بر سبيل اجمال
ذكري ميكنيم بدانكه شياطين خلقي هستند كه از رحمت پروردگار دور و
مطرودند و از طينت سجين خلق شدهاند
صفحه ١٥١
ماده ايشان از ظلمت و صورت ايشان از نقمت است و بسوي غير خداوند
دعوت ميكنند و آنها اصناف متعدده هستند بعضي از آنها شياطيني هستند
جماديه و آن هر جمادي است كه از وضع اولي الهي منحرف شده و در وقت
عرض تكليف كافر به خداوند شده است بنا بر اينكه جمادات هم صاحب
روح و شعورند مگر اينكه روح آنها ضعيف است و ما در ساير كتب خودمان
استدالل كردهايم كه هر چه داخل در عرصه ايجاد شده است صاحب شعور
است و كفايت است قول خداي سبحانه و ان من شئ اال يسبح بحمده و
لكن التفقهون تسبيحهم پس جماداتي كه كفر بر آنها طبع شده است بسوي
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غير خدا هميشه دعوت ميكنند و همينكه مستولي شوند بر كسي وقتي كه
اخالط بدن او فاسد شده باشد او را دعوت بسوي خالف صالح و صواب
ميكنند و دعوت ميكنند به آنچه كه فساد بدن او در آن است و اين جماعت
شرشان از ساير شياطين كمتر است و ضعيفترند و گاهي بشياطين نباتيه
چيزهائي ميآموزند و گاهي از آنها تحصيل كمالي ميكنند و هر كس عمل
بشرع نمايد تا طبايع او معتدل شود اين شياطين از او فرار ميكنند و هر كس
ترك عمل بشرع نمايد تا طبيعت او فاسد شود و از وضع الهي منحرف شود
محل سكناي شياطين ميشود كه در او وسوسه ميكنند و دعوت ميكنند به
آنچه فساد بدن او در آن است و مسكن ايشان معده انسان است و فوق اين
شياطين شياطين نباتيه هستند و آن هر نباتي است كه از وضع الهي منحرف
شده و در وقت عرض تكليف كافر به خداوند شده است و مسكن و پايتخت
ايشان در بدن انسان كبد است و از آنجا در ساير بدن منتشر ميشوند و دعوت
ميكنند بجذب و هضم و دفع و امساك چيزهائي كه سزاوار نيست و صالح
طبيعت در آن نيست و سبب فساد است و اينها دائما اغواء ميكنند انسان را
به خواهشهاي منكره و راه خالص از اينها تمسك بشرع مبين است
صفحه ١٥٢
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كه حركت و سكون و خواب و بيداري و خوردن و آشاميدن و ساير اعراض
را معتدل نمايد زيرا كه شرع دعوت بتعديل مزاج و استقامت ميكند و هيچ
چيز را فروگذار ننموده و از شرع است تعديل مزاج به واسطه طب و معالجه
آن در موقع لزوم و اين مطلب هم براي دفع اين دو نوع از شياطين دخالت
عظيم دارد و عالج طبي از شرع است و در موقع حاجت امر بآن شده است
و بسا اين شياطين در عمل خودشان بواسطه شياطين اولي تكميل ميشوند و
از آنها اكتساب ميكنند و گاهي آنها را تكميل مينمايند و بسا كه هر دو طبقه
از شياطين حيوانيه بعض چيزها را تعليم ميگيرند و اين دو نوع از شياطين به
آسمانهاي وجود انسان و آسمانهاي خارجه باال نميروند و محل ايشان در
ظاهر و باطن طبايع عنصريه است و شياطين نباتيه قوتشان از شياطين جماديه
بيشتر است و دخالتشان در انسان زيادتر و چسبندگي آنها بيشتر و فوق اين
شياطين شياطين حيوانيهاند كه از باطن افالك خلق شدهاند و در وقت عرض
تكليف كافر بخداوند شدهاند و سابقا به آسمانها باال ميرفتهاند و براي استراق
سمع در جائي مينشستند و اآلن ممنوع شدهاند و بواسطه بعثت پيغمبر صلي
اهلل عليه و آله در عالم و انسان كبير دفع شدهاند از آسمانها و اما در انسان
صغير اگر پيغمبر عقل او در او مبعوث شده است شياطين را از آسمانهاي
وجود او منع كرده و اال فال و مسكن ايشان در انسان لحم صنوبري است
پايتخت آنها است و از آنجا بساير بدن منتشر ميشوند و اينها از اصناف اوليه
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گمراهترند و دفع آنها سختتر و وسوسه آنها بيشتر دعوت ايشان به نگاهكردن
و شنيدن و بوئيدن و چشيدن و لمس كردن چيزهائي است كه سزاوار نيست
و شهوت و غضب است و اينها اصناف مختلفه هستند باندازه اختالف اصناف
حيوانات از بهائم و درندگان و حشرات و چهارپايان و غير اينها و هر يك
دعوت
صفحه ١٥٣
به مقتضاي طبع خود ميكنند پس همينكه نوعي از اينها مستولي بر انسان شد
او را بطبع خود واميدارد و براي آنها دلها است كه فهم نميكنند بآن و چشمها
است كه نميبينند با آنها و گوشها است كه نميشنوند با آنها نيستند مگر مثل
چهارپايان بلكه گمراهترند اين جماعت غافالنند و اين شياطين از كمال
شياطين جنيه و فضل گمراهي آنها كامل ميشوند و شياطين سابقه را تكميل
ميكنند و گاهي هم از آنها اكتسابات ميكنند و فوق اينها شياطين جنيه هستند
و شر اينها از شياطين اوليه زيادتر و فسادشان بيشتر و نفوذشان در انسان
بيشتر است و ممازجه ايشان با روح انسان زيادتر است و اين جماعت از
عكس فضل ناطقه قدسيه خلق شدهاند از ظل غيب كرسي و اينها بظاهر
آسمانها و باطن آنها باال ميرفتند و به آسمان خيال ميرسيدند بخالف شياطين
حيوانيه كه آنها فقط به آسمان حس مشترك ميرسيدند و بعد از بعثت پيغمبر
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صلي اهلل عليه و آله و روشني آسمانها بنور او ممنوع از صعود شدند و ديگر
نميتوانند باال بروند و اين جماعت وقتي كه با اوالد جان شركت نمايند شر
ايشان بزرگتر و بيشتر ميشود و اگر تنها باشند شرشان كمتر است و اما در
انسان صغير اگر پيغمبر عقل او مبعوث نشده و آسمانهاي خيال او بنور عقل
روشن نشده است به آسمان خيال او باال ميروند و وسوسه در خيال و فكر و
واهمه و علم و عقل او مينمايند نعوذ باهلل و عقايد او را فاسد ميكنند و مسكن
ايشان در سينه انسان است و نجاتي از شر اين جماعت نيست مگر با ذكر و
فكر و علم و حلم و نباهت و نزاهت و حكمت و تضرع بسوي خدا و نظر
بعليين و اهل حق و اين جماعت از شياطين انسيه استكمال ميجويند و
شياطين اوليه را تكميل مينمايند و گاهي هم چيزهائي كه نميدانند از آنها
اكتساب ميكنند و فوق اينها شياطين انسيه هستند كه بزرگترين شياطينند از
حيث شر و سختترين آنها از جهت مكر و ضرر اين
صفحه ١٥٤
جماعت بر اسالم و اهل آن از همه شياطين بيشتر است و اينها بظاهر آسمانها
و حس مشترك و آسمانهاي خيال باال ميرفتند تا زير عرش و عقل ميرسيدند
و استراق سمع مينمودند و از كلمات مالئكه عقول خبر ميدادند از الهامات
و وحي آنها و اما بعد از بعثت پيغمبر صلي اهلل عليه و آله منع شدند از باال
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رفتن آن آسمانها و نميتوانند گوش بدهند و خبر بياورند مگر اينكه دروغ
بگويند و به اين جهت خداوند فرموده است و اكثرهم الكاذبون و فرمود
يوحي بعضهم الي بعض زخرف القول غرورا و اما در انسان صغير اگر پيغمبر
عقل او مبعوث نشده باشد بجميع آسمانهاي وجود او باال ميروند و نعوذ باهلل
عقايد فاسده را در قلب او مياندازند و دشمني اولياء خدا و دوستي دشمنان
خدا را القاء ميكنند و نجاتي از اينها نيست مگر با توجه بسوي خداي سبحانه
و پيروي پيغمبر و اوصياء او و توسل و استشفاء بايشان و دوستي دوستان
ايشان و دشمني دشمنان ايشان و دوري از صفات و اعمال و اقوال و افعال و
كتب و علوم و اخبار و آثار و آراء آنها و دوري كردن از آنها بقدر فاصله
مشرقين و اعراض نمودن از ايشان كلية و همنشيني نكردن با آنها تا بكلي
فراموش كند آنها را و ذكر آنها را بعد از آن تصحيح عقايد نمايد با ادله الهيه
و براهين نبويه و آثار معصوميه و همنشيني با اولياء خدا و حضور مجالس
ذكر ايشان و احياء امر ايشان و نشر فضايل ايشان و مطالعه اخبار ايشان در
شب و روز و تأسي بايشان در جميع حركات و سكنات و با ترك اين امور
اگر يكي از اين شياطين بر انسان مسلط شود مالمت نكند مگر خود را و از
تماميت اين اسباب گرفتن اخوان صالحين است و آمد و رفت با آنها و
گفتگوي با آنها هميشه و اين بود آنچه بر ما واجب بود از نصيحت برادران
مؤمن و حاجتي كه از اين كتاب داشتيم و بهمين قدر
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كفايت است پس ختم ميكنم كتاب خودم را بچهار كلمه بليغه كه در گرفتن
به آنها نجات و تخلف از آنها هالكت است .
اول بر تو باد بقرائت قرآن با تدبر زيرا كه در او است بينائي از هر كوري و
شنوائي از هر كري و فهم از جهالت و نور از ظلمت و هدايت از گمراهي و
حفظ از هر بدي و امان از هر ترسي و كفايت از هر حاجتي .
دويم بر تو باد بمداومت مراجعه اخبار معصوميه زيرا كه كالم ايشان نور و
امر ايشان رشد و وصيت ايشان تقوي است و فعل ايشان خير است و عادت
ايشان احسان و طبيعت ايشان كرم و شأن ايشان حق است و صدق و رفق و
قول ايشان حكم است و حتم و رأي ايشان علم است و حلم و عقل امر
بمعروف ميكنند و نهي از منكر مينمايند و احاديث ايشان خبر ميدهد تو را
از جميع اينها .
سيم عزم بر عمل باين دو است كه فردا حجت بر تو نباشند و بر نفع تو باشند
و علم فرياد ميكند بعمل كردن اگر اجابت شد فبها و اال ميرود و اگر كوتاهي
در عمل كردي بر تو باد بتدارك بواسطه توبه و عزم بر عمل زيرا كه قاصر
همين است و همين هم عملي است .
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چهارم بر تو باد بگرفتن برادران و مصاحبه ايشان و اداء حقوق ايشان و من
نيافتم بعد از تتبع تام فريضهاي را بزرگتر از اين و اين مطلب بدون ساير اعمال
نافع است و ساير اعمال بدون اين عمل غير نافع است و باين جهت ميبيني
كه مردم منتفع به اعمالشان نميشوند بجهت اينكه اين فريضه بزرگ را ترك
كردهاند و جميع فرايض فروع اين فريضه است پس همين آخر كتاب ما باشد
ليكون ختامه مسكا و في ذلك
صفحه ١٥٦
فليتنافس المتنافسون  ،و بتحقيق فارغ شد از نوشتن اين رساله مؤلف و
كاتب آن در قريه لنگر شب دوشنبه هفتم جمادياآلخرة چهار ساعت و نيم
از شب گذشته از ماههاي سال دويست و شصت و هشت حامدا مصليا
مستغفرا .
***
تمام شد ترجمه رساله مباركه بر دست مترجم آن در اول ماه رجب هزار و
سيصد و پنجاه و دو قمري از مطالعه كنندگان التماس دعا دارم و تمنا دارم
اگر باشتباه يا سهوي برخوردند بكرم خود اصالح فرمايند و انا العبد
ابوالقاسم بن زينالعابدين .
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